
Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη των ΗΠΑ, κύριοι Πρόεδροι 

Οργανισμών και φορέων, Αγαπητές κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του 

Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου  

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα στο ετήσιο συνέδριο 

HealthWorld με κεντρικό τίτλο: ‘The Healthe Care System in the 4th Industrial 

Revolution Era’.  

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την 

EFPIA, τον ΣΦΕΕ, το Pharma Innovation Forum, τον ΣΕΙΒ, και την MedTech  

Europe. 

Το HealthWorld μέσα από μία αδιάλειπτη και επιτυχημένη 20 χρόνων έχει 

καταφέρει, κατά γενική ομολογία, να έχει θεσμοθετηθεί ως ένα από τα 

εγκυρότερα συνέδρια πολιτικής υγείας   που διεξάγονται στην Ελλάδα αλλά 

και στην Ευρώπη και να αποτελεί πλέον μία έγκυρη πλατφόρμα διαλόγου και 

ανταλλαγής προτάσεων και καλών πρακτικών μεταξύ όλων σχεδόν των 

φορέων που εμπλέκονται στην υγεία και  συμβάλουν στην δημιουργία και 

διαμόρφωση πολιτικών του τομέα αυτού.   

Κυρίες και κύριοι, όπως επισημαίνει και ο τίτλος του συνεδρίου, σκοπός του 

φετινού Healthworld είναι να συζητήσουμε την επόμενη μέρα στο σύστημα 

υγείας μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει δραστικά και που οι νέες τεχνολογίες  

μας επηρεάζουν όλους οριζόντια και καθοριστικά στο πως σκεφτόμαστε, 

κινούμαστε και λειτουργούμε.  

Πρόσφατα περάσαμε μία κρίση που συνεχίζεται ακόμα αλλά θέλουμε να 

ελπίζουμε με αρκετά μικρότερες επιπτώσεις. Μία κρίση,  που φανέρωσε 

αρετές αλλά και αδυναμίες ενός συστήματος υγείας, το οποίο και πρέπει 

σύντομα, με βάση τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει αλλά και αξιοποιώντας 

όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρουν σήμερα οι καινοτόμες επιστήμες 

και η ψηφιακή τεχνολογία, να φροντίσουμε να το μεταλλάξουμε σε ένα 

διαφορετικό, σύγχρονο, πιο ανταποδοτικό, πιο αναπτυξιακό και φυσικά 

βιώσιμο σύστημα υγείας, που να ανταποκρίνεται με όσο τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στις διαχρονικές ανάγκες της επαρκούς πρόληψης και φροντίδας της 



υγείας όλων των πολιτών και παράλληλα να ανταπεξέρχεται σε προκλήσεις 

και απροσδόκητες καταστάσεις. 

Για να συζητήσουμε για τις πολιτικές υγείας που απαιτούνται και να 

ανταλλάξουμε απόψεις και σκέψεις δεν υπάρχει καταλληλότερη πλατφόρμα 

από αυτή που προσφέρει το HealthWorld. Και έτσι στο φετινό μας συνέδριο, 

έχουμε προσκαλέσει και εκπροσώπους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

και πολιτικές τάσεις για να συζητήσουμε με ανοικτό πνεύμα και αντίληψη τα 

κρίσιμα αυτά  θέματα και να καταλήξουμε σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα 

και προτάσεις που προσδοκούμε να έχουν και ένα βαθμό συναντίληψης και 

συναινετικότητας που πλέον απαιτείται.  

Όπως ο τίτλος του φετινού συνεδρίου υπονοεί είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να 

λάβουμε υπόψη όλες τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, να αξιοποιήσουμε 

όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια αλλά και το απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό που 

διαθέτει η χώρα μας εδώ αλλά και στο εξωτερικό,  και να επανεξετάσουμε 

πολιτικές και συστήματα, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στις τεχνολογίες,  στο 

δημογραφικό και φυσικά στα οικονομικά δεδομένα μας. τα οποία όμως θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τη βιώσιμη και ικανοποιητική 

λειτουργία του συστήματος υγείας.  

 

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διακεκριμένους ομιλητές 

μας από την επιστημονική, την πολιτική και την επιχειρηματική, ιατρική 

κοινότητα, και τους συλλόγους ασθενών οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας την 

πολύτιμη εμπειρία τους. 

 

Επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον  Πρόεδρο κ. Αποστολίδη και τα μέλη της 

Φαρμακευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο κ. Λιακόπουλο και τα μέλη της 

Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του 

Επιμελητηρίου μας για την αμέριστη δημιουργική τους συμβολή και 

υποστήριξη. 

 



Να ευχαριστήσω θερμά την Οργανωτική Ομάδα, τους καθηγητές κ.κ. 

Σουλιώτη, Κυριόπουλο και Αθανασάκη για την επιστημονική τους συμβολή 

στην κατάρτιση του προγράμματος.  

Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω προσωπικά αλλά και ως Επιμελητήριο μία 

μνεία στον εκλιπόντα καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο, αγαπητό φίλο και 

συνεργάτη που για χρόνια αποτελούσε τον επιστημονικό στυλοβάτη του 

Healthworld. Σίγουρα λείπει σε όλους μας.  

 

Το Επιμελητήριο ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς του συνεδρίου για την 

αμέριστη και διαχρονική υποστήριξη τους στην διεξαγωγή αυτού του 

συνεδρίου.  

 

Τους πλατινένιους χορηγούς, τις εταιρίες  ABBVIE, JANSSEN-GILAG και 

JOHNSON & JOHNSON Medical Devices, τους χρυσούς χορηγούς τις 

εταιρίες ASTRA ZENECA,  BD BARD, BRISTOL MYERS SQUIBB, 

MEDTRONIC MSD και PFIZER,  

τους ασημένιους χορηγούς, τις εταιρίες ABBOTT, ALCON, AMGEN, 

BYER, CSL BEHRING, EY, GENERAL ELECTRIC, GENESIS-

PHARMA, GILEAD, GLAXOSMITHKLINE, LILLY PHARMASERVE, 

PHILIPS, ROCHE, SANOFI & UCB. Επιπλέον τους χορηγούς επικοινωνίας 

HEALTH WEB, IATRONET, MEDICALNEWS, ONMED & 

NEWS4HEALTH . Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για την πολύτιμη αρωγή 

τους στην διεξαγωγή και επιτυχία του συνεδρίου.  

Επίσης να ευχαριστήσω την συνεργάτιδα μου και project manager του 

συνεδρίου κα Τσεριτζόγλου, τη κα Μάμαλη και όλο το προσωπικό του 

Επιμελητηρίου για την ακούραστη συμβολή τους στην διεξαγωγή του φετινού 

HealthWorld .  

Κυρίες και κύριοι, το συνέδριο μας διεξάγεται σε υβριδική μορφή, δηλαδή με 

φυσική, παρουσία και ταυτόχρονα ελεύθερη ψηφιακή συμμετοχή μέσω 

συνεχούς ζωντανής διαδικτυακής εκπομπής του. Λόγω της συνδυαστικής 



αυτής παρουσίας, θα ήθελα να ζητήσω από τους συμμετέχοντες ομιλητές και 

συντονιστές να κρατήσουν τους χρόνους που τους έχουν οριστεί.  

 

Κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους εσάς, που τιμάτε με την παρουσία σας, 

φυσική ή διαδικτυακή, μία ακόμα εκδήλωση του Επιμελητηρίου μας.  

Θα καλέσω τώρα στο βήμα τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαο Μπακατσέλο να προσέλθει στο βήμα 

για τον εισαγωγικό του χαιρετισμό.   

 

Κύριε Πρόεδρε, 


