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Μ
ε κεντρικό θέμα «Η επόμενη μέρα: Προκλήσεις και Τάσεις», 
το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών “Patients in Power”, το 
οποίο έγινε τον Νοέμβριο του 2018 στο Divani Caravel Hotel 
στη Αθήνα, αποτέλεσε πόλο έλξης σημαντικών ανθρώπων 

οι οποίοι εκπροσώπησαν τους συλλόγους ασθενών, την επιστημονική 
κοινότητα αλλά και την πολιτεία και έθεσαν επί τάπητος καίρια ζητήματα 
φαρμακευτικής πολιτικής που αφορούν όλους τους ασθενείς. Σκοπός της 
διοργάνωσης ήταν όπως κάθε χρόνο, η ενδυνάμωση και ο καλύτερος 
συντονισμός των δράσεων των συλλόγων προς την κατεύθυνση της χάραξης 
πολιτικών Υγείας με αληθινά ασθενοκεντρικό χαρακτήρα. Φέτος, οι εργασίες 
του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στην επόμενη ημέρα, στη θέση των ασθενών 
απέναντι στις νέες τάσεις και στις προκλήσεις της εποχής. Ασθενείς από όλη 
την Ελλάδα κατάφεραν να ενώσουν τη φωνή τους, να ανταλλάξουν απόψεις 
και εμπειρίες και να συντονίσουν τη δράση τους οριζόντια και ανεξαρτήτως 
επιμέρους παθήσεων, για την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων.

Ανακοινώθηκε η δημιουργία της Πανελλήνιας Ένωσης 
Ασθενών

Υπουργείο Υγείας, φορείς υγείας και φαρμακευτική βιομηχανία χαιρέτισαν 
την ανακοίνωση δημιουργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ασθενών από 
το βήμα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών. «Κατακτήσαμε την 
ευκαιρία να έλθουμε κοντά όλες οι ενώσεις ασθενών και να προτείνουμε 
πολιτικές στο υπουργείο Υγείας και στους άλλους εταίρους. Καθοριστική 
υπήρξε η φετινή χρονιά, γιατί έγινε η αρχή της δημιουργίας της Πανελλήνιας 
Ένωσης Ασθενών και βρισκόμαστε πλέον σε επικοινωνία με όλους τους 
εταίρους για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τους ασθενείς», 
τόνισε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Νίκος Δέδες. 
Η Ένωση, όπως ανακοινώθηκε στο συνέδριο, αριθμεί ήδη 30 μέλη, έχει 
συσταθεί καταστατικό ενώ αναμένονται και ενθαρρύνονται νέες συμμετοχές. 
Όπως ανέφερε η Κατερίνα Νομίδου, Πρόεδρος της Παν. Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (ΠΟΣΟΨΥ), η λύση είναι 
«ισχύς εν τη ενώσει», για ενημέρωση, δικτύωση, ενδυνάμωση των ασθενών, 
συμπράξεις μεταξύ τους και φυσικά διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. 
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«Εάν καταφέρουμε να ενωθούμε το μέλλον 
διαγράφεται λαμπρό», δήλωσε ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
«Προμηθέας» Γιώργος Καλαμίτσης. O πρόεδρος 
του Συλλόγου ΑΚΕΣΩ και ΓΓ του ΡευΜΑζην, 
Λεωνίδας Φωτιάδης, τόνισε την ανάγκη 
συμπόρευσης με τους άλλους ασθενείς γιατί «τα 
νοσήματά μας μπορεί να είναι διαφορετικά αλλά 
οι ανάγκες μας είναι οι ίδιες». «Οι ασθενείς είναι 
η πλουσιότερη πηγή πληροφόρησης αλλά δεν 
υπάρχει η οργανωτική ικανότητα για να φθάσει η 
πληροφορία εκεί που πρέπει» δήλωσε ο επίτιμος 
πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Κυστικής 
Ίνωσης, Δημήτρης Κοντοπίδης. «Αυτό που 
χρειαζόμαστε είναι μια οικονομία κλίματος», τόνισε 
ο κ. Κοντοπίδης. «Μια Ένωση Ασθενών με κοινή 
χρήση πόρων, θα μπορούσε να απασχολεί άτομα 
που να ασχολούνται σε διαφορετικούς τομείς 
(Δράσεις, γραμματειακή υποστήριξη, επιστημονική 
τεκμηρίωση κλπ), αναβαθμίζοντας έτσι το έργο 
όλων των συλλόγων», πρόσθεσε. Ο πρόεδρος της 
ΕΛΟΔΙ Δημήτρης Συκιώτης, σημείωσε ότι παρότι 
στην αρχή ήταν επιφυλακτικός όσον αφορά τη 
συμμετοχή της ΕΛΟΔΙ στην Ένωση, άλλαξε γνώμη 
όταν συνειδητοποίησε τη σημασία ενός τέτοιου 
εγχειρήματος καθώς και ότι ο «λόγος» όλων των 
ασθενών θα έχει την ίδια βαρύτητα. Ερωτώμενη 
για τη συμμετοχή του συλλόγου «ΚΕΦΙ» στην 
Ένωση Ασθενών, η ψυχολόγος Υγείας Βασιλική 
Κουμαντάκη απάντησε ότι η Ένωση θα δώσει 
φωνή ακόμα και στις πολύ μικρές ομάδες  
ασθενών κάτι που αποτελεί και έναν από τους 
στόχους του Συλλόγου ΚΕΦ

7º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ARIAL BLACK

OUTLINE

«Η Επόμενη μέρα: Προκλήσεις και Τάσεις»
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«Το συνέδριο των ασθενών είναι 
η άλλη οπτική που έλειπε και 
ενδεχομένως λείπει ακόμα για τη 
διαμόρφωση πολιτικής υγείας στη 
χώρα που μέχρι σήμερα αφορούσε 
ως επί το πλείστον τους παρόχους 
και τους φορείς υγείας»

 ΑνδρΕΑς ΞΑνθΟς
 Υπουργός Υγείας 

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός 
επεσήμανε ότι το συνέδριο των ασθενών είναι η άλλη οπτική που έλειπε 
και ενδεχομένως λείπει ακόμα για τη διαμόρφωση πολιτικής υγείας στη 
χώρα που μέχρι σήμερα αφορούσε ως επί το πλείστον τους παρόχους 
και τους φορείς υγείας. Όπως ανέφερε ο υπουργός, όλη η χώρα βιώνει 
αυτή τη στιγμή μια νέα φάση σε όλους τους τομείς, όπου προφανέστατα 
υπάρχουν ακόμα προβλήματα τα οποία με την κρίση επιδεινώθηκαν 
και κάποια εξ αυτών θα συνεχίσουν να υπάρχουν αλλά, θα υπάρχουν 
και νέες δυνατότητες και βαθμοί ελευθερίας για να παραχθούν νέες 
πολιτικές. 
Στόχος όπως είπε, είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων και το νέο 
αναβαθμισμένο επίπεδο υγείας με σεβασμό στα δικαιώματα των 
πολιτών, ενώ, θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι μηχανισμοί διαφάνειας 
και καλής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Όσο για τις δαπάνες 
υγείας, θα βελτιωθούν μέσα στον επόμενο χρόνο με μία μικρή 
προσαύξηση στις παροχές του ΕΟΠΥΥ. Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει 
προσαύξηση 92,5 εκατ. ευρώ στους κλειστούς προϋπολογισμούς, εκ 
των οποίων 45 εκατ. για την επιπλέον νοσοκομειακή δαπάνη, 40 εκατ. 
ευρώ για την οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών από τον ΕΟΠΥΥ, 
καθώς και 7,5 εκατ. ευρώ για να ενισχυθεί η ειδική αγωγή. Αναφορικά 
με την καθολική κάλυψη των ασθενών είπε ότι έχουν ήδη γίνει θετικά 
βήματα, όπως το κονδύλι των 40 εκατ. ευρώ που αφορά την μειωμένη 
συμμετοχή στο φάρμακο (10%) των ασθενών με χρόνια νοσήματα, όταν 
επιλέγουν γενόσημο φάρμακο. 
Έτσι, εκτός από την μείωση της επιβάρυνσης στον ασθενή, θα υπάρχει 
και μεγαλύτερη διείσδυση των γενοσήμων. Η πολιτεία, τόνισε, βρίσκεται 
ήδη σε ειλικρινή διάλογο με τη Φαρμακοβιομηχανία, προκειμένου να 
σχεδιαστεί ένα νέο μίγμα πολιτικής φαρμάκου που θα δίνει έμφαση στη 
βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας, αλλά δεν συμμετέχουν οι σύλλογοι 
ασθενών δεν θα γίνει κάποια αλλαγή. Σύμφωνα με τον υπουργό, η 
πολιτική φαρμάκου ήταν μέχρι σήμερα μία διαδικασία διαμόρφωσης 
συναλλαγής και διαπραγμάτευσης κεκλεισμένων των θυρών, τώρα 
όμως υπάρχει ένα διαφανέστερο σύστημα τιμολόγησης από τον ΕΟΦ, 
ένας μηχανισμός διαπραγμάτευσης κατά προτεραιότητα των ακριβών 
φαρμάκων, 54 πρωτόκολλα στο σύστημα συνταγογράφησης, και 
πλαίσιο για σύγχρονα μητρώα ασθενών που θα εποπτεύεται για περίπου 
50 κατηγορίες που είναι απαραίτητο να έχουν μητρώα ασθενών.
Υπάρχει, ωστόσο, όπως παραδέχθηκε ένα ζήτημα για το πότε αυτά θα 
αρχίσουν να αποδίδουν, ενώ υπάρχει διάλογος για τα δυσβάσταχτα 
rebate & clawback. Όμως, υπάρχει και Επιτροπή όπου και οι σύλλογοι 
ασθενών μπορούν να καταθέτουν τα υπομνήματα τους, ενώ, είναι σε 
εξέλιξη σημαντικά θέματα όπως η νομοθέτηση του Εθνικού Ινστιτούτου 
Νεοπλασιών που θα αναβαθμίσει την πολιτική για τον καρκίνο στη 
χώρα, καθώς επίσης, μια νέα στρατηγική για την πρόληψη του αιφνίδιου 
καρδιακού θανάτου, ειδικά των αθλητών που γίνεται σε συνεργασία με 
την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Επιπροσθέτως, είπε ότι στις ΤΟΜΥ 
οικοδομείται το νέο μοντέλο για την Υγεία, με μία σχέση εμπιστοσύνης 
και ανθρωπιάς με τον ασθενή. Οι αλλαγές αυτές, όπως σημείωσε, δεν 
μπορούν να προωθηθούν ούτε αποσπασματικά ούτε βεβιασμένα γι 
αυτό θα γίνουν σταδιακά και με καλή ενημέρωση του πολίτη για να τις 
κατανοήσει. Θα σταλεί, επιστολή σε όλους τους Συλλόγους Ασθενών 
για να καταθέσουν τις προτάσεις τους, κατ’ αρχήν για το θεσμό του 
οικογενειακού ιατρού και γι άλλα θέματα ΠΦΥ έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο και να μην υπάρχουν απορίες.
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«Σε επίπεδο τεχνογνωσίας έχει γίνει 
εντυπωσιακή πρόοδος το τελευταίο 
διάστημα και αποτελεί δέσμευση 
της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας 
ότι δεν θα σταματήσουμε, αν δε 
βρούμε όλες τις θεραπευτικές 
λύσεις για κάθε νοσολογική 
οντότητα»

 «Η Πολιτεία οφείλει να προστατέψει 
όσους παρέχουν την καινοτομία, 
δηλαδή τις φαρμακευτικές 
εταιρείες»

 ΜΑκης ΠΑΠΑτΑΞιΑρχης
  Πρόεδρος PhRMA Innovation Forum (PIF) & AMCHAM 

Pharma Committee, διευθύνων ςύμβουλος Janssen 
Ελλάδος

«Όλοι έχουμε υπάρξει ασθενείς κάποια στιγμή στη ζωή μας και το να 
είσαι ασθενής δεν αποτελεί επιλογή», τόνισε ο πρόεδρος του Pharma 
Innovation Forum, Μάκης Παπαταξιάρχης. Ο κ. Παπαταξιάρχης επεσήμανε, 
μεταξύ άλλων: «Σε επίπεδο τεχνογνωσίας έχει γίνει εντυπωσιακή 
πρόοδος το τελευταίο διάστημα και αποτελεί δέσμευση της διεθνούς 
φαρμακοβιομηχανίας ότι δε θα σταματήσουμε αν δε βρούμε όλες τις 
θεραπευτικές λύσεις για κάθε νοσολογική οντότητα. Επιπλέον, είναι 
σημαντικό ότι σε διεθνές επίπεδο διαμορφώνεται μια νέα συνθηκοποιημένη 
τάση, όπου οι ασθενείς θα αποτελέσουν τη βάση για κάθε απόφαση 
που θα λαμβάνεται από τα συστήματα υγείας. Πράγματι, λυτρωτικές 
θα είναι οι αποφάσεις, αν συμμετέχουν και οι ασθενείς στο σχεδιασμό 
της θεραπείας τους. Αν έχουν βαθιά γνώση πέρα από συμμετοχή και 
συνυπευθυνότητα. Εξ άλλου σε μια τέτοια θεσμική συνθήκη, οι βασικοί 
κανόνες είναι πέντε: ξεκάθαρος σκοπός, απόλυτη διαφάνεια, ανεξαρτησία, 
σεβασμός και αλληλεπίδραση με σαφείς όρους. Αυτοί ακριβώς οι διεθνείς 
άξονες αποτελούν και τις δεσμεύσεις της καινοτόμου φαρμακευτικής 
βιομηχανίας στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι μαζί μπορούμε να δουλέψουμε 
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Να βρούμε λύσεις, να υλοποιήσουμε 
συνεργασίες και δεσμεύσεις. Επίσης είναι βέβαιο ότι η ελπίδα δεν υπήρξε 
ποτέ ως στρατηγική. Με αυτό ως γνώμονα, μπορεί να οδηγούμαστε συχνά 
σε έντονες συζητήσεις, αλλά αυτές είναι που έχουν περιεχόμενο. Αυτές είναι 
που τελικά θα αποδώσουν και θα προσδιορίσουν την ενωτική στρατηγική 
που θα έχει ως βασικό πρόταγμα το όφελος του ασθενή», κατέληξε ο κ. 
Παπαταξιάρχης. 

 ΟλΥΜΠιΟς ΠΑΠΑδηΜητριΟΥ
  Πρόεδρος του ςυνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ςΦΕΕ) 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 
Ολύμπιος Παπαδημητρίου στην ομιλία του τόνισε ότι οι ασθενείς δεν μπορεί 
να μένουν εκτός από τα θέματα που τους αφορούν. Σύμφωνα με τον κ. 
Παπαδημητρίου, τα τελευταία χρόνια η φαρμακευτική καινοτομία προσφέρει 
νέες και σωτήριες θεραπείες. Ήδη 70 νέες δραστικές ουσίες έχουν λάβει έγκριση 
από την ΕΜΑ, εκ των οποίων 3 με επιταχυμένη διαδικασία έγκρισης, αλλά δεν 
είναι γνωστό εάν και πότε θα φθάσουν στον Έλληνα ασθενή. « Η βιωσιμότητα 
του συστήματος υγείας αφορά όλους τους εταίρους, όμως στη χώρα μας η 
ισορροπία κλυδωνίζεται και εάν διαλυθεί, τότε το σύστημα θα καταρρεύσει. 
Για να μην γίνει αυτό θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους», 
ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου. Η Πολιτεία είπε, οφείλει να προστατέψει όσους 
παρέχουν την καινοτομία, δηλαδή τις φαρμακευτικές εταιρείες. Η δραστική 
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια δεν επηρέασε την 
πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες, γιατί οι φαρμακευτικές εταιρίες μέσω 
των υποχρεωτικών εκπτώσεων κι επιστροφών έχουν απορροφήσει τη μείωση 
της δαπάνης, δηλαδή την όποια υπέρβασή της την πληρώνει ως επιστροφή 
η βιομηχανία (clawback & rebates). Όταν οι επιχειρήσεις εξοντώνονται από 
οριζόντιες «φορολογικές» επιδρομές, ενώ οι δομικές μεταρρυθμίσεις δεν 
υλοποιούνται ή καθυστερούν, τότε η διατήρηση υπαρχόντων φαρμάκων στην 
αγορά και η είσοδος νέων καινοτόμων θεραπειών καθίστανται προβληματικές, 
τόνισε ο κ. Παπαδημητρίου κλείνοντας.
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«Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία 
είναι κομμάτι της χώρας. Παρά 
το γεγονός ότι φορολογούνται 
σκληρά, οι ελληνικές εταιρείες 
μένουν εδώ και διασφαλίζουν την
πρόσβαση των ασθενών σε πάρα
πολλές θεραπείες»

 θΕΟδωρΟς τρΥΦων
  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας 

(ΠΕΦ)

Μέλημα όλων μας είναι η πλήρης κάλυψη των ασθενών με ελληνικά 
ποιοτικά και προσβάσιμα οικονομικά φάρμακα, τόνισε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), 
Θεόδωρος Τρύφων. Σύμφωνα με τον κ. Τρύφων, μέχρι σήμερα ο ασθενής 
στην Ελλάδα έχει καλύτερη προσβασιμότητα από άλλες χώρες και αυτό 
είναι ένα επίτευγμα που πρέπει να συνεχιστεί. 
«Χωρίς την άμεση επιτήρηση και περιοριστικούς όρους καλούμαστε να 
δούμε πως θα είναι η επόμενη μέρα. Οπότε πρέπει να σχεδιάσουμε μια 
πολιτική που θα έχει πρόσβαση και κάλυψη αλλά βάρος στην εγχώρια 
διαδικασία» τόνισε.
Επενδύσεις και ανάπτυξη σημαίνει πρωτίστως αύξηση εισφορών για μία 
χώρα, σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΕΦ συμπληρώνοντας ότι οι ελληνικές 
εταιρείες καταλαβαίνουν το ρόλο που έχει σήμερα ο ασθενής που έχει 
πληρώσει τις όποιες επιβαρύνσεις στην Υγεία.
Όπως είπε, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι κομμάτι της χώρας. 
Παρά το γεγονός ότι φορολογούνται σκληρά, οι ελληνικές εταιρείες 
μένουν εδώ και διασφαλίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε πάρα 
πολλές θεραπείες.
Ο κ. Τρύφων κλείνοντας έφερε ως παράδειγμα τις συζητήσεις του 2015 
όταν η χώρα βρέθηκε πολύ κοντά στο να βγει από την Ευρωζώνη, και 
τότε είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση πως θα καλυπτόταν η αγορά και 
ως εκ τούτου, η παραγωγή της χώρας είναι πολύ σημαντική και πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας.

ΑνΟιχτη ςΥζητηςη ΜΕ τΟν ΥΠΟΥργΟ ΥγΕιΑς
Στο πλαίσιο του συνεδρίου διεξήχθη Ανοικτή Συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων συλλόγων ασθενών και του Υπουργού 
Υγείας, Ανδρέα Ξανθού την οποία συντόνιζε ο Νίκος Δέδες, Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική 
Φωνή», Πρόεδρος του European AIDS Treatment Group, και συμμετέχοντες τους: Γιώργο Καλαμίτση, Πρόεδρο 
Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας” και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων 
των Ασθενών, Ιωάννα Γραικού, Εθελόντρια Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και 
Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Παιδιών με 
Ρευματικά Νοσήματα «ΡΕΥΜΑΖΗΝ», Πρόεδρο Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης.

η αναβάθμιση στην ΠΦΥ είναι σε 
σωστή κατεύθυνση που σημαίνει ότι 
δεν ισχύει ότι λέγεται για επιβάρυνση 
του πολίτη. Εξήγησε ότι μέλημα του 
υπουργείου είναι να ακολουθήσουν τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα ευρωπαϊκών 
χωρών, και ότι κάνουν θα γίνει με 
ευελιξία. Παραδέχθηκε ότι όντως 
υπάρχουν λιγότεροι οικογενειακοί 
ιατροί (500) και όχι με τη διασπορά 
που θα ήθελαν όμως, ευελπιστούν 
σύντομα να έχουν ακόμα 600 
ιατρούς. Επίσης δέχθηκε ότι υπάρχουν 
λιγότερες δομές όμως, σημείωσε ότι 
σε συνεργασία με τους συλλόγους θα 
κάνουν διορθωτικές κινήσεις.

Η Ιωάννα Γραικού τόνισε στον 
υπουργό, ότι δυστυχώς για τους 
ασθενείς ακόμα και οι μικρές ελλείψεις 
έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους, 
φέρνοντας ως παράδειγμα το θέμα 
των βιοδεικτών, που ενώ έχουν βγει 
δεν καλύπτονται από το υπουργείο
«Θα θέλαμε σε όλες στις αποφάσεις 
να υπάρχει ένας εκπρόσωπος 
ασθενών να εκφράσει την άποψη των 
ασθενών» σημείωσε η κα Γραικού 
για να λάβει ως απάντηση από τον 
υπουργό, ότι η συμμετοχή των 
ασθενών στη λήψη των αποφάσεων 
και στο κόστος είναι η μεγάλη 
πρόκληση για το υπουργείο. 

Θεωρούμε ότι υπάρχουν 
οργανωτικές αδυναμίες στις 
αλλαγές που γίνονται. Όπως 

ο μικρός αριθμός οικογενειακών 
ιατρών, λίγες ΤΟΜΥ και κάποιες με 
προβλήματα, τεράστιο πρόβλημα η 
μη ενημέρωση των ασθενών» τόνισε η 
Κατερίνα Κουτσογιάννη στον υπουργό 
Υγείας, ο οποίος παίρνοντας το λόγο 
απάντησε ότι θα προσπαθήσουν 
να τον καλύψουν. Ενώ, ζήτησε από 
τους συλλόγους να στείλουν την 
επιστολή που προανέφερε για να 
γνωρίζουν αναλυτικά τα προβλήματα. 
Ο κ. Ξανθός είπε ότι είναι θετικό το 
ότι οι σύλλογοι αναγνωρίζουν ότι 

«

4
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Όπως είπε κάτι τέτοιο δεν μπορεί να 
αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη 
όμως σταδιακά θα γίνει και αυτό και 
έχει αρχίσει ήδη από κάποιους τομείς. 
«Έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει 
και πως ταλαιπωρείτε ο κόσμος γι 
αυτό και έχουμε ήδη ανακοινώσει 
προσλήψεις στα ΤΕΠ, εξειδικευμένων 
ιατρών που θα ενισχύσουν την 
αποτελεσματική φροντίδα στην 1η 
γραμμής άμυνας για τους ασθενείς» 
τόνισε ο κ. Ξανθος.
Σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί 
σημαντική εξέλιξη η ιατρική 
ακριβείας, και η συνεργασία με το 
υπουργείο Έρευνας κ Τεχνολογίας 
για να έχουν τους απαραίτητους 
βιοδείκτες για την αντιμετώπιση 
πολλών παθήσεων. «Σήμερα, όπως 
είπε, αποζημιώνονται μόνο 24 
βιοδείκτες όμως θα επεκταθεί και 
έχουμε στείλει στο ΚΕΣΥ, ένα budged 
για την κάλυψη εξετάσεων που 
αφορούν τους βιοδείκτες».
Συμπλήρωσε επίσης, ότι έχει 
τεθεί σε εφαρμογή η Επιτροπή 
Προστασίας των Ασθενών με 
πρόεδρο τον κ. Γιώργο Καλαμίτση 
γεγονός που δείχνει ότι το υπουργείο 
ενδιαφέρεται για τη θέση και το λόγο 
των ασθενών. Και θέλει η φωνή 
των ασθενών να είναι στο μέλλον 
πιο αισθητή και πιο διακριτή στις 
πολιτικές υγείας.
Ο Γιώργος Καλαμίτσης ανέφερε 
ότι υπάρχει πλάνο σχετικά με την 
πρόληψη για τα λοιμώδη νοσήματα 

όπως ο HIV και η ηπατίτιδα, όμως 
το ερώτημα παραμένει για άλλα 
θέματα όπως του τι γίνεται με τον 
αντικαπνιστικό νόμο. Ο υπουργός 
Υγείας τόνισε ότι ο θεσμός του 
οικογενειακού ιατρού και η 
μεταρρύθμιση στη ΠΦΥ είναι η 
επένδυση στην κουλτούρα που 
έλλειπε από τη χώρα. «Έχουμε καλά 
νοσοκομεία, με νεότερο εξοπλισμό 
και προσπαθούμε να αναπτύξουμε 
καλύτερες πολιτικές. Χρειάζονται 
κατευθυντήριες οδηγίες για το 
προσωπικό για να μη λειτουργεί κατά 
το δοκούν. 
Οι νέοι επιστήμονες υγείας που 
έχουμε είναι εξαιρετικοί και 
λαμβάνουν πρωτοβουλίες και 
ενημερώνουν στις δράσεις τους τόσο 
τα παιδιά όσο και τους ενήλικες για 
την πρόληψη υγείας» σημείωσε. Κατά 
τη γνώμη του αν αυτές οι δράσεις 
ενισχυθούν και ενδυναμωθεί η ιδέα 
του σεβασμού του δικαιώματος των 
ανθρώπων να μην έρχονται σε επαφή 
με τον καπνό των υπολοίπων, θα 
υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα. 
Ενώ, συμπλήρωσε ότι το υπουργείο 
έχει ξεκινήσει προγράμματα πρόληψης 
για τις εξαρτήσεις για να ενισχύσει την 
κουλτούρα της μείωσης της βλάβης.
Σε παρέμβασή της η Ζωή 
Γραμματόγλου τόνισε ότι πρέπει 
το υπουργείο να «τραβήξει αυτιά» 
αναφορικά με τις ελλείψεις φαρμάκων, 
καθώς συνεχίζονται και αποτελούν 
σημαντικό κίνδυνο για τους ασθενείς.

Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός 
απάντησε ότι το θέμα είναι πολύπλοκο, 
καθώς ότι είπε η χρηματοδότηση 
του φαρμάκου στη χώρα μας είναι 
τριμερής, συμβάλλει το κράτος, η 
βιομηχανία και ο ασθενής. Το κράτος 
έχει καταφέρει να υπάρχει πρόσβαση 
του ασθενή ακόμα και για τα πιο 
καινοτόμα και ακριβά φάρμακα. Ενώ, 
τόνισε ότι το σύστημα ηλεκτρονικής 
προέγκρισης είναι μια καινοτομία που 
βοηθά όμως ακόμα και εκεί υπάρχουν 
ακόμα κενά. 
Ωστόσο, παραδέχθηκε, υπάρχουν 
ακόμα ανάγκες ακάλυπτες και θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν καθώς και 
αιτήματα που θα καθυστερούν να 
ικανοποιηθούν, γιατί δυστυχώς το 
υπουργείο έχει πολύ περιορισμένο 
πλαίσιο και το εργαλείο για να κάνουν 
πολιτική είναι προβληματικό και 
πολλές φορές ακυρώνονται αποφάσεις 
ή καθυστερούν. 
Ο Νίκος Δέδες κλείνοντας τη 
συζήτηση έθεσε το σοβαρό θέμα της 
ειλικρίνειας μεταξύ των εμπλεκομένων. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά «Είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ειλικρίνεια στο 
πως αντιμετωπίζει το υπουργείο τα 
ερωτήματα των ασθενών. Το έλλειμμα 
στην επικοινωνία είναι εξαιρετικά 
μεγάλο δυστυχώς. Επίσης το εργαλείο 
όπως είπατε κύριε υπουργέ, είναι 
το ανάχωμα στην υλοποίηση των 
κενών. Χρησιμοποιήστε όλα αυτά τα 
προβλήματα για να ξεπεραστούν τα 
αναχώματα».

5
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ΕνΟτητα 1 | Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ήταν αφιερωμένη η πρώτη ενότητα του 
Συνεδρίου με συντονιστή το Χρήστο Λιονή, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 
και εισηγητές τους Δημήτριο Δημητριάδη, Αναπληρωτή Διοικητή της 5ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής ΠΦΥ, Δάφνη Χαλκιά, BSc, Επισκέπτρια Υγείας, 
Συνεργάτη του Αναπληρωτή ΓΓ του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την Πρόληψη 
και την Προαγωγή της Υγείας στην Π.Φ.Υ., Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρο 
Παν. Ομοσπονδίας Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων των 
παιδιών με ρευματικά νοσήματα «ΡευΜΑζήν», και Πρόεδρο του Συλλόγου 
Ρευματοπαθών Κρήτης, Αναστάσιο Τάγαρη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Η.ΔΙ.Κ.Α. και Δημήτρη Τζιάλλα, Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης 
Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ), Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Π.Φ.Υ.

«Στην ΠΦΥ έχει ρόλο ο ασθενής 
και πρέπει να δούμε ποια είναι 
η συμμετοχή του στην κλινική 
απόφαση»

«Οι ΤΟΜΥ αποτελούν το νέο 
‘‘κύτταρο’’ του ΕΣΥ»

 χρηςτΟς λιΟνης
  καθηγητής γενικής ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, τμήμα ιατρικής Πανεπιστημίου κρήτης

Όπως ανέφερε, κατά την εισαγωγή στο θέμα της ενότητα, ο καθηγητής Χρήστος 
Λιονής, η ΠΦΥ μπαίνει σε προτεραιότητα και στη χώρα μας πια, όμως δυστυχώς 
υπάρχουν παρανοήσεις για το τι είναι ΠΦΥ, πως πρέπει να υλοποιηθεί και σε 
πιο βαθμό η κατεύθυνση είναι σωστή. Όπως είπε, τόσο το συνέδριο όσο και η 
συζήτηση για την ΠΦΥ του θύμισαν κάτι που είχε πει ο αείμνηστος Δημήτρης 
Τριχόπουλος ότι «η ΠΦΥ χάθηκε γιατί χάθηκε ο έλληνας ασθενής». Οι ερωτήσεις 
που πρέπει να συζητηθούν και να απαντηθούν αν θέλουμε να χτίσουμε σωστά 
την ΠΦΥ, σύμφωνα με τον καθηγητή είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: Ποια 
είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΤΟ.Μ.Υ σήμερα στη 
χώρα μας; Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα υγείας σήμερα στις 
ΤΟ.Μ.Υ; Μπορούμε να μιλήσουμε για πρόληψη της νόσου και προαγωγή της 
υγείας σήμερα στις υπηρεσίες ΠΦΥ; Είναι εφικτή η αλλαγή της συμπεριφοράς 
και του τρόπου ζωής των προσώπων που επισκέπτονται τις υπηρεσίες τους; 
Οικογένεια και ομάδα υγείας- πως την προσεγγίζουμε; Έχει ρόλο ο ασθενής και 
ποια η συμμετοχή του στην κλινική απόφαση;

 δηΜητριΟς δηΜητριΑδης
  Αναπληρωτής διοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

θεσσαλίας και ςτερεάς Ελλάδας, Μέλος της ςυντονιστικής 
Επιτροπής ΠΦΥ

Ο Δημήτριος Δημητριάδης στην ομιλία του αναφορικά με τις ΤΟΜΥ, είπε, ότι 
πρόκειται για ολιγομελείς διεπιστημονικές ομάδες (Τοπικές Ομάδες Υγείας) που 
αποτελούν το νέο «κύτταρο» του ΕΣΥ. Γύρω τους οργανώνεται εκ νέου ολόκληρο 
το δημόσιο σύστημα υγείας. Στο ερώτημα γιατί απαιτείται εκ νέου οργάνωση του 
δημόσιου συστήματος υγείας ο κ. Δημητριάδης απάντησε ότι έχουν καταγραφεί 
δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις που έχουν οδηγήσει σε αναποτελεσματική χρήση 
των πόρων, σε αύξηση των ανικανοποίητων αναγκών φροντίδας υγείας, σε αύξηση 
των ανισοτήτων στην υγεία και σε απογοήτευση και ταλαιπωρία των πολιτών. 
Ο κ. Δημητριάδης εξήγησε ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι η βελτίωση 
της υγείας του πληθυσμού, η αύξηση της εμπιστοσύνης του πολίτη στο δημόσιο 
σύστημα υγείας, η αλλαγή νοοτροπίας των ασθενών αλλά και των υπηρεσιών, 
η καταπολέμηση της πολυφαρμακίας, η μείωση της προκλητής ζήτησης, η 
αποφόρτιση της ροής στα νοσοκομεία και η ορθολογική χρήση των πόρων. 
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«Υπάρχουν χρηστικά εργαλεία 
που μπορούν να βοηθήσουν τους 
πολίτες να έχουν πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη»

«Το μεγάλο θέμα είναι η στελέχωση 
των δομών που θα εφαρμόζουν 
ΠΦΥ»

 ΑνΑςτΑςιΟς τΑγΑρης
 Πρόεδρος & διευθύνων ςύμβουλος ηδικΑ

Για το πώς θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα της ΠΦΥ μίλησε 
στο Συνέδριο Ασθενών ο Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ. Ο κ. Τάγαρης ανέφερε ότι υπάρχουν χρηστικά 
εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να έχουν πρόσβαση 
σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ ως προβλήματα που υπάρχουν και 
γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν εντόπισε τον χαμηλό βαθμό κάλυψης από 
εγγεγραμμένους ιατρούς με βάση πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια 
και την έλλειψη διοικητικού προσωπικού στις ΤΟΜΥ για καταχώρηση 
στοιχείων πολιτών. Σύμφωνα με τον κ. Τάγαρη μέχρι το τέλος του 2018 θα 
είναι έτοιμο το υποσύστημα διαχείρισης οργάνωσης επιπέδων και δομών 
ΠΦΥ, η λειτουργικότητα ορισμού οικογενειακού γιατρού και παιδιάτρου, 
η λειτουργικότητα ορισμού λήπτη υπηρεσιών σε οικογενειακό γιατρό ή 
παιδίατρο και δομή, η λειτουργικότητα δημιουργίας Φακέλων Αναπηρίας και 
σύνδεση με ΚΕΠΑ, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση μέσα από την επίσκεψη 
του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, η λειτουργικότητα παραπομπής από 
επαγγελματία υγείας σε άλλο επαγγελματία υγείας ή φορέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας, η υποδοχή και προβολή αποτελεσμάτων (εργαστηριακών 
και απεικονιστικών εξετάσεων ΠΦΥ) και το υποσύστημα Διοικητικής 
Πληροφόρησης (στατιστικοί δείκτες και αναφορές). Μέχρι το τέλος του 
2019 θα γίνει η υλοποίηση του Πληροφορικού Συστήματος Κεντρικών 
Εργαστηρίων ΠΦΥ (RIS/LIS), θα στηθεί το υποσύστημα προγραμματισμού 
και παρακολούθησης δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας και το 
υποσύστημα κλινικών αποφάσεων στην ΠΦΥ.

 δΑΦνη χΑλκιΑ 
  Επισκέπτρια Υγείας, ςυνεργάτης του Αναπληρωτή  

γγ του Υπουργείου Υγείας

Η Δάφνη Χαλκιά κατά την ομιλία της εξήγησε το πώς ορίζεται το γενικό 
σύστημα παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, που 
εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού, σε ατομικό 
και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Το σύστημα αυτό όπως είπε, αποσκοπεί στην πρόληψη, 
διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και ενδυνάμωση της υγείας όλων 
των πολιτών, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, 
εξετάσεων και φαρμάκων και την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών 
κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης για τη δημόσια υγεία.
Όπως είπε, το μεγάλο θέμα είναι η στελέχωση των δομών που 
θα εφαρμόζουν ΠΦΥ όπως είναι οι ΤοΜΥ, τα Κέντρα Υγείας , τα 
νοσηλευτικά ιδρύματα, συνεπικουρούμενη από διάφορους φορείς όπως 
το ΚΕΕΛΠΝΟ, το Ινστιτούτο υγείας του παιδιού, τα Πανεπιστημιακά 
Ιατρικά Ιδρύματα και τα υπουργεία. Η στελέχωση αυτών των 
δομών και η απαραίτητη στροφή από ένα ιατροκεντρικό μοντέλο 
σε ένα ασθενοκεντρικό, με τον ασθενή να έχει λόγο και θέση για το 
θεραπευτικό του σχήμα και τον υγιή να διεκδικεί όλο και περισσότερες 
υπηρεσίες πρόληψης, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και απαιτεί την 
διαμόρφωση σχετικής κουλτούρας τόσο ανάμεσα στους επαγγελματίες 
υγείας όσο και στον λήπτη των υπηρεσιών υγείας.
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«Χρειάζεται ενίσχυση της 
αντιμετώπισης περιστατικών στην 
κοινότητα»

«Από τη συμμετοχή των πολιτών 
όλοι κερδίζουν: και οι ασθενείς και 
το σύστημα υγείας και η κοινότητα 
αλλά και η δημόσια υγεία»

 δηΜητρης τζιΑλλΑς
  Πρόεδρος του Εθνικού ςυμβουλίου Ανάπτυξης 

νοσηλευτικής (ΕςΑν), Μέλος της ςυντονιστικής Επιτροπής 
Π.Φ.Υ.

Ο Δημήτρης Τζιάλλας στην ομιλία του με θέμα «Ολοκληρωμένα Δίκτυα 
παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην ΠΦΥ» τόνισε 
ότι οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και κατ ‘οίκον φροντίδας δεν 
έχουν αναπτυχθεί πλήρως στην Ελλάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
υπηρεσίες αυτές παρέχονται από δήμους που χρησιμοποιούν διάφορα 
υγειονομικά και κοινωνικά στελέχη με ανεπαρκή κατάρτιση και δεξιότητες. 
Επιπλέον δεν υπάρχει καλός συντονισμός και συνεργασία των διαθέσιμων 
δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών με τις υπάρχουσες υπηρεσίες φροντίδα
ς. Σύμφωνα με τον κ. Τζιάλλα χρειάζεται ενίσχυση της αντιμετώπισης 
περιστατικών στην κοινότητα και στον πρώτο βαθμό φροντίδας και την 
κουλτούρας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας. 
Θα πρέπει να υπάρξουν περιοχές που να είναι πρότυπα μιας πιο 
ολοκληρωμένης υπηρεσίας που να μετατρέπει αυτό το όραμα σε 
πραγματικότητα, έτσι ώστε να ακολουθήσουν και άλλες. Τέτοιες περιοχές 
μπορούν να υπάρξουν πιλοτικά τουλάχιστον ένα σε κάθε υγειονομική 
περιφέρεια, ώστε να αντληθεί η απαραίτητη εμπειρία από την εφαρμογή 
της, ώστε να ενταχθεί αυτή αρμονικά το επόμενο διάστημα στο σχέδιο 
ανάπτυξης της ΠΦΥ στην χώρα μας. 

 κΑτΕρινΑ κΟΥτςΟγιΑννη
  Πρόεδρος «ρευΜΑζήν», Πρόεδρος ςυλλόγου 

ρευματοπαθών κρήτης

Στην ομιλία της «Η ευρωπαϊκή εμπειρία - η ελληνική πραγματικότητα» 
η Κατερίνα Κουτσογιάννη τόνισε ότι η αναγέννηση των συστημάτων 
υγείας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αναγέννηση της ΠΦΥ. 
Για το λόγο αυτό κρίνονται παρεμβάσεις όπως η καθολική ασφαλιστική 
κάλυψη του πληθυσμού, η ανθρωποκεντρική οργάνωση των υπηρεσιών 
φροντίδας της υγείας, οι δημόσιες πολιτικές που προάγουν την υγεία και 
η συμμετοχική ηγεσία που απαιτείται για την υλοποίησή τους με την ΠΦΥ 
στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας. Αναφερόμενη στο τι συμβαίνει 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου το σύστημα παραπομπών ελέγχεται 
από την Π.Φ.Υ. (gatekeepers) είπε, ότι ο ρόλος του γενικού ιατρού είναι 
κεντρικός και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λίστες ασθενών. 
Αναφερόμενη στην Ελλάδα, η κ. Κουτσογιάννη παρουσίασε στοιχεία 
έρευνας της Alco για τον ΙΣΑ σε σχέση με το οικογενειακό ιατρό, η 
οποία δείχνει ότι το 47% επιθυμεί να παραμείνει στον ιατρό που τον 
παρακολουθεί. 
Από τους 10 εκατ. ασφαλισμένους έχουν κάνει εγγραφή σε οικογενειακό 
γιατρό μόλις 80.000 άτομα. Ενώ, η εκτίμηση των περισσότερων 
(47% έναντι 17%) είναι ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό από τον 
οικογενειακό ιατρό δυσκολεύει την πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας. 
Η κα Κουτσογιάννη τόνισε ότι από τη συμμετοχή των πολιτών όλοι 
κερδίζουν, και οι ασθενείς και το σύστημα υγείας και η κοινότητα αλλά 
και η δημόσια υγεία.
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ΕνΟτητα 2 | Παρηγορική Φροντίδα
Στο θέμα της Παρηγορικής Φροντίδας επικεντρώθηκε η δεύτερη ενότητα, 
με συντονίστρια την Ιωάννα Γραικού, εθελόντρια Πανελλήνιου Συλλόγου 
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και εισηγητές τους Ζωή 
Γραμματόγλου, μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛ.ΟΚ, 
προέδρου Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. 
Αθηνών, Πένη Λιακοπούλου, κοινωνική λειτουργό, υπεύθυνη Ξενώνων 
«Ιωάννης Δ. Κριτικός» & «Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού», Πνοή Αγάπης, 
μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και 
Εφήβων, Αθηνά Βαδαλούκα, αν. καθ. Αναισθησιολογίας – Θεραπείας Πόνου 
& Παρηγορικής Αγωγής ΕΚΠΑ, πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Θεραπείας 
Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας - ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., επίτιμη γενική γραμματέα 
Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόνου (WIP), πρόεδρο Ευρωπαϊκής Εταιρείας κατά του 
Πόνου (ΕuLAP). Όπως τονίστηκε κατά τη συνεδρία, η προαγωγή των υπηρεσιών 
Ανακουφιστικής Φροντίδας απαιτεί πολιτική βούληση και συστράτευση όλων 
των εμπλεκομένων με γνώμονα τη συμπόνια για τον ασθενή. 

«Η ανακουφιστική φροντίδα είναι 
αγωγή που βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής των ασθενών και των 
οικογενειών τους, αντιμετωπίζοντας 
τα προβλήματα που συνοδεύουν 
απειλητικές για τη ζωή ασθένειες»

 ζωη γρΑΜΜΑτΟγλΟΥ
  Μέλος δ.ς. Ελληνικής Ομοσπονδίας καρκίνου - Ελλ.Οκ, 

Πρόεδρος ςυλλόγου καρκινοπαθών Εθελοντών - Φίλων - 
ιατρών κ.Ε.Φ.ι. Αθηνών

Η Ζωή Γραμματόγλου στην ομιλία της με θέμα «Παρηγορική Ανακουφιστική 
θεραπεία-Η πλευρά των ασθενών» τόνισε ότι πίσω από τον καρκίνο του 
τελευταίου σταδίου που εξαπλώνεται ραγδαία υπάρχει μια προσωπικότητα 
που δεν ζει όπως επιθυμεί, ένας άνθρωπος που αισθάνεται παγιδευμένος 
μέσα σ’ ένα πρόβλημα χωρίς λύση. Η κα Γραμματόγλου μνημόνευσε τη Cicely 
Saunders, τη γυναίκα που πρώτη ασχολήθηκε με την παρηγορική φροντίδα 
και η οποία έλεγε ότι παρηγορική φροντίδα αξιοπρέπεια και ανακουφιστική 
φροντίδα είναι ο άνθρωπος πίσω από την ανακουφιστική φροντίδα και η 
οικογένειά του, η αξιοπρέπεια, η συμπόνια και η φροντίδα που εστιάζει στο 
άτομο και τις ανάγκες του. Σύμφωνα με την κα Γραμματόγλου η νέα αντίληψη 
για την ανακουφιστική φροντίδα είναι του τι θέλει ο ασθενής, όπως και η το να 
έχει ένα «Ήρεμο» τέλος και ο τρόπος που θα έρθει αυτό το τέλος . Επίσης, η 
ανακούφιση, η φροντίδα και η αντιμετώπιση του πόνου, καθώς και η ποιότητα 
ζωής του. Ενώ, τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρει την αλήθεια, με 
τρόπο σωστό και με βοήθεια ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει το τι του συμβαίνει. 
Όπως είπε, η ανακουφιστική φροντίδα είναι αγωγή που βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα 
που συνοδεύουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, με την πρόληψη και 
ανακούφιση του πόνου, μέσω της έγκαιρου εντοπισμού, σωστής διάγνωσης 
και θεραπείας του πόνου και των λοιπών προβλημάτων, της φυσικής 
κατάστασης και των ψυχοκοινωνικών και πνευματικών.
Κατά τη γνώμη της μπορούμε να προχωρήσουμε με πολιτική βούληση, 
με συμπόνια και αγάπη για τον άνθρωπο, με συστράτευση όλων (γιατρών, 
νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, πνευματικών, οικογένειας, 
περιθαλπόντων, εθελοντών. Ενώ, όπως τόνισε, υπάρχουν πρότυπα τα οποία 
μπορούμε να ακολουθήσουμε.
Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι» είπε, ότι οι παροχές 
του προγράμματος «Μαζί και στο Σπίτι» περιλαμβάνουν την ψυχολογική 
και κοινωνική στήριξη για την αποδοχή της διάγνωσης και την αποφυγή 
εγκατάλειψης της θεραπευτικής προσπάθειας, την ανάκτηση της 
αυτοπεποίθησης, τη διαχείριση του άγχους και της κατάθλιψης. 
Καθώς επίσης, την υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών καθώς 
και ανάδειξη του ρόλου τους. Ενώ, ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματα του 
ασθενούς & τη διαδικασία διεκδίκησής τους.
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«Τίθενται δύσκολα ερωτήματα 
αναφορικά με το νόσο του 
καρκίνου»

«Η αντιμετώπιση του πόνου και η 
παρηγορική φροντίδα αποτελούν 
επείγουσα ανθρωπιστική ανάγκη 
για εκατομμύρια ασθενών»

 ΠΕνη λιΑκΟΠΟΥλΟΥ
  κοινωνική λειτουργός, Υπεύθυνη Ξενώνων «ιωάννης 

δ. κριτικός» & «Ελισάβετ Φωτεινέλλη-κριτικού», 
Πνοή Αγάπης, Μέλος δς Ελληνικής Εταιρείας για την 
Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων

Η Πένη Λιακοπούλου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συγκλόνισε το 
κοινό διαβάζοντας την ιστορία ενός ασθενούς του οποίου η σύζυγος βίωσε 
τον καρκίνο. Με αφορμή την ευαίσθητη αυτή ιστορία τα ερωτήματα που 
τίθενται είναι εξαιρετικά σοβαρά και πολύ δύσκολα. Αναπάντητα γιατί 
κατακλύζουν τον ασθενή αναφορικά με το νόσο του καρκίνου. Ο ασθενής 
πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό που του συμβαίνει; να το αποδεχθεί; 
να προχωρήσει; Τα ερωτήματα πολλά, όμως, η χειρότερη διαδικασία 
στην οποία θα υποβληθεί είναι όταν θα έρθει η στιγμή που πρέπει να 
ενημερώσει τα παιδιά του ότι νοσεί αυτός ο ίδιος ή ο σύντροφος του. Πως; 
είναι το μεγάλο ερώτημα…πώς λέει ο μπαμπάς στο παιδί του ότι αυτός ή 
η μαμά είναι τόσο σοβαρά άρρωστος/η και θα φύγει από τη ζωή. Και πώς 
στη συνέχεια, τα ίδια τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη δύσκολη 
κατάσταση. 

 ΑθηνΑ ΒΑδΑλΟΥκΑ
  Αν. καθ. Αναισθησιολογίας – θεραπείας Πόνου  

& Παρηγορικής Αγωγής ΕκΠΑ, Πρόεδρος δς Ελληνικής 
Εταιρίας θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας- 
ΠΑρη.ςΥ.Α., Επίτιμη γενική γραμματέας Παγκόσμιου 
ινστιτούτου Πόνου (WIP), Πρόεδρος Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας κατά του Πόνου (ΕuLAP), τ. Πρόεδρος 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας (ΕSRA)

Η Αθηνά Βαδαλούκα στην ομιλία της «Τι είναι η παρηγορική φροντίδα», 
είπε ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής και προλαμβάνει το «υποφέρειν». 
Σύμφωνα με την κα Βαδαλούκα η αντιμετώπιση του πόνου και η 
παρηγορική φροντίδα αποτελούν, επείγουσα ανθρωπιστική ανάγκη για 
εκατομμύρια ασθενών που υποφέρουν από πόνο και άλλα συμπτώματα 
και την έχουν ανάγκη ενώ, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ασθενών 
δεν λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή,
Σε μελέτη που έγινε και δημοσιεύθηκε στο JAMA το 200, σε οίκους 
ευγηρίας παρατηρήθηκε ότι το 26% δεν παίρνουν τίποτα, ούτε ασπιρίνη 
ενώ, το 40% των ηλικιωμένων έχουν μέτριο-σοβαρό πόνο, 2-6 μήνες 
μετά την είσοδο και την πρώτη εκτίμηση. Επίσης, τόνισε ότι ομάδες 
πληθυσμού που έχουν και αυτοί ανάγκη της παρηγορικής φροντίδας 
είναι όσοι πάσχουν από νευρολογικά νοσήματα, είναι σε τελικό στάδιο 
νεφρικής ανεπάρκειας, η καρδιοαναπνευστικής ανεπάρκειας, έχουν 
νόσο παιδικής ηλικίας, έχουν AIDS κ.λπ., ενώ συμπλήρωσε ότι είναι 
απαραίτητη και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Τέλος, η κ. Βαδαλούκα έκανε λόγο για τη συμμετοχή των ασθενών στην 
κλινική έρευνα με εστίαση στην ασφάλεια και τη δεοντολογία. 
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ΕνΟτητα 3 | ςυμμετοχή Ασθενών στην κλινική Έρευνα
Η Συμμετοχή Ασθενών στην Κλινική Έρευνα ήταν το θέμα της τρίτης ενότητας 
του Συνεδρίου, την οποία συντόνισε ο Δημήτριος Αθανασίου, εκπρόσωπος 
Ασθενών MDA Hellas, μέλος ΔΣ Παγκόσμιου Οργανισμού Duchenne (WDO), 
μέλος Παιδιατρικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Στην 
ενότητα συμμετείχαν οι: Μάγδα Τσολάκη, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος, 
Καθηγήτρια ΑΠΘ, Διευθύντρια Α‘ Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, 
Μαίρη Αδαμοπούλου, Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών EUPATI- Patient  
Expert Training Course on Medicines Research and Development, μέλος της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασθενών EUPATI, 
Σωκράτης Κουλούρης, Medical Director, Roche και Ελένη Ανθοπούλου, MSc, 
PhD, Φαρμακοποιός, Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις 
Κλινικές Μελέτες.

«Η επιλογή της συμμετοχής ή μη 
σε μία κλινική μελέτη αποτελεί 
σημαντική ατομική απόφαση»

«Ενεργός ο ρόλος των ασθενών 
στην υγεία»

 ΜAγδΑ τςΟλAκη
  νευρολόγος-Ψυχίατρος, θεολόγος, καθηγήτρια ΑΠθ, 

διευθύντρια Α‘ νευρολογικής κλινικής ΑΠθ, Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας νόσου Alzheimer και ςυναφών 
διαταραχών

Η Μάγδα Τσολάκη στην ομιλία της επεσήμανε ότι στο χώρο των επιστημών 
υγείας η διερεύνηση νέων θεραπειών αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία 
της μεθοδολογικής έρευνας. Όπως είπε, η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των 
νέων φαρμακευτικών μεθόδων και όχι μόνο, συμβάλει στη βελτίωση του 
επίπεδου υγείας των πληθυσμών. Η επιλογή της συμμετοχής ή μη σε μία κλινική 
μελέτη αποτελεί σημαντική ατομική απόφαση. Πριν αποφασίσει κανείς να 
συμμετάσχει σε μία κλινική μελέτη, μπορεί να θέλει να συζητήσει κατ’ ιδίαν με 
τον θεράποντα ιατρό του, την οικογένεια, τους φίλους του ή με εκπρόσωπο της 
ένωσης ασθενών. Το επόμενο βήμα είναι η επικοινωνία με τον ιατρό της κλινικής 
μελέτης. Για το ρόλο των CRO (Contract Research Organization) είπε, ότι είναι 
εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής, από τη 
σύλληψη της ιδέας μέχρι την έγκριση από τον αρμόδιο ΕΟΦ. 

 ΜΑIρη ΑδΑΜΟΠΟYλΟΥ
  Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών EUPATI- Patient Expert 

Training Course on Medicines Research and Development, 
Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Ασθενών EUPATI

Η Μαίρη Αδαμοπούλου στην ομιλία της με τίτλο «Ο ενεργός ρόλος των 
ασθενών στις κλινικές μελέτες» είπε ότι τα οφέλη των ασθενών από τη 
συμμετοχή τους στις κλινικές μελέτες είναι ότι οι ανάγκες του προσδιορίζονται 
από τον ίδιο. Σύμφωνα με την κα Αδαμοπούλου ο ασθενής είναι αυτός που 
πρέπει να θέτει σημαντικά γι’αυτόν ερωτήματα καθώς επίσης και να λαμβάνει 
τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτός καθορίζει τις προτεραιότητες του και 
διατηρεί ενεργό το ρόλο του για τα θέματα της υγείας του. Ο ασθενής θα 
έχει δωρεάν πρόσβαση στα νέα καινοτόμα φάρμακα, ενώ, το κόστος της 
θεραπείας του θα μειωθεί. Επίσης, η συμμετοχή του στην κλινική μελέτη 
βοηθά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής του. Τέλος, σημείωσε ότι τα 
οφέλη μέσω της κλινικής μελέτης, είναι ίδια για όλους τους ασθενείς με ίδια 
ιατρική κατάσταση σε όλο τον κόσμο.
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«Το κλινικό όφελος είναι η 
επίπτωση της θεραπείας στο πώς 
αισθάνεται, πώς λειτουργεί και πώς 
βιώνει ο ασθενής την πάθησή του»

«Αρμόδια για τις Κλινικές Μελέτες 
η Επιτροπή Δεοντολογίας»

 ςωκρAτης κΟΥλΟYρης
 Medical Director, Roche

Ο Σωκράτης Κουλούρης στην ομιλία του με θέμα «Συμμετοχή 
Ασθενών στην Κλινική Έρευνα: «καλές πρακτικές και προκλήσεις για τη 
φαρμακοβιομηχανία», τόνισε ότι ο κοινός στόχος στην Έρευνα και την 
Ανάπτυξη είναι οι αποτελεσματικές θεραπείες για τον ασθενή.
Για παράδειγμα οι ασθενείς χρειάζονται αποτελεσματικές θεραπείες 
και η φαρμακευτική χρειάζεται με τη σειρά της να αναπτύξει τέτοιες 
θεραπείες.
Από την αποτελεσματικότητα μέχρι το κλινικό όφελος για τον ασθενή, 
είναι απαραίτητα όπως είπε, κάποια βήματα που θα αναδείξουν το πώς 
αισθάνεται ο ασθενής και που θα αξιολογήσουν την κατάστασή του. 
Δεν μπορούμε από μια εξέταση MRI να καταλάβουμε πως αισθάνεται 
ο ασθενής, όπως είπε, γι αυτό είναι απαραίτητο να γίνονται μία σειρά 
ερωτήσεων αξιολόγησης ώστε ο θεράπων ιατρός να έχει πλήρη εικόνα 
της κατάστασης τους. Το κλινικό όφελος σύμφωνα με τον FDA, είναι η 
επίπτωση της θεραπείας στο πως αισθάνεται, πως λειτουργεί και πως 
βιώνει ο ασθενής την πάθησή του.
Ο κ. Κουλούρης μίλησε για συν-διαμόρφωση του κλινικού 
προγράμματος και συμμετοχή σε όλο τον κύκλο της ζωής του 
φαρμάκου, από τη θεραπευτική ανάγκη, στο σχεδιασμό της μελέτης, 
στην εκτέλεσή της, στην έγκριση και την αξιολόγηση της θεραπείας. 
Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών πρέπει να παρουσιάζονται με 
τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών ανάλογα με 
το επίπεδο γνώσεων τους να είναι κατανοητές δηλαδή στο ευρύ κοινό.

 ΕλEνη ΑνθΟΠΟYλΟΥ
   MSc, PhD, Φαρμακοποιός, γραμματέας της Εθνικής 

Επιτροπής δεοντολογίας για κλινικές Μελέτες

Η Ελένη Ανθοπούλου είπε ότι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς 
ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι μια ανεξάρτητη γνωμοδοτική 
επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις κλινικές μελέτες που 
αφορούν σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στόχος της είναι να 
προστατεύει τα δικαιώματα, την ασφάλεια, την ακεραιότητα, την 
αξιοπρέπεια και την υγεία των ασθενών που συμμετέχουν σε 
μια κλινική δοκιμή. Αναφορικά με τις κλινικές μελέτες είπε ότι 
διεξάγονται με βάση τη διακήρυξη του Helsinki καθώς και τις αρχές 
και τα πρότυπα της Ορθής Κλινικής Πρακτικής (ICH-GCPs). Για τη 
διεξαγωγή τους υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο και οι ασθενείς 
καλούνται να συμπληρώσουν μια ειδική φόρμα ερωτηματολογίου 
και κάποια έγγραφα που αφορούν στην ασφάλιση τους κατά τη 
διάρκεια της κλινικής δοκιμής ενώ, πρέπει να υπογράψουν και 
έγγραφο συγκατάθεσης αφού πρώτα ενημερωθούν αναλυτικά για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τους πιθανούς 
κινδύνους. 
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δυσανάλογα μικρός ο αριθμός των γενικών 
ιατρών και νοσηλευτών και οι επαγγελματίες 
υγείας είναι ανισομερώς κατανεμημένοι 
στη χώρα. Όπως είπε, υπάρχει ανεπαρκής 
αξιοποίηση της τεχνολογίας υγείας ενώ, 
παρατηρείτε μια στρεβλή αντιμετώπιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
«Πως μπορούμε να κάνουμε με οριζόντιες 
παρεμβάσεις όλα αυτά τα ελλείμματα τα 
καλυφθούν είναι το μεγάλο ερώτημα» 
σημείωσε ο κ. Δέδες και συμπλήρωσε 
ότι θα ήταν πολύ «δυνατό» θέμα να 
συνενωθούν όλοι τους. «Σκεφτείτε απλά 
μόνο μια καμπάνια να κάνουμε όλοι οι 
ασθενείς μαζί τι δύναμη και τι ανταπόκριση 
θα είχε κάτι τέτοιο στην κοινωνία» 
σημείωσε. Ενώ, συμπλήρωσε ότι ακόμα 
και να έχεις τους πόρους, και το προσωπικό 
αν δεν έχεις συνολική απήχηση τότε 
είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Και έφερε 
ως παράδειγμα το δικό τους Σύλλογο 
που και εργαζόμενους έχει και πόρους 
όμως παρόλα αυτά δεν εισακούεται από 
την κυβέρνηση και ήδη έχουν σοβαρά 
προβλήματα με τα αντιδραστήρια. 

Ο Δημήτρης 
Κοντοπίδης 
στην ομιλία του 
επεσήμανε ότι 
αυτό που ζητούν 
7 χρόνια τώρα  
οι ασθενείς  

είναι η συμμετοχή τους στη χάραξη 
πολιτικών υγείας που τους αφορούν.  
Και ήρθε η στιγμή που ο υπουργός 
ανακοίνωσε επίσημα πια ότι θα τους  
καλέσει να λάβουν θέση. 

ΚΕντριΚh Ενoτητα | η Επόμενη Μέρα
Στην κεντρική Ενότητα του Συνεδρίου, με τίτλο «Η Επόμενη Μέρα» και 
συντονιστή το Γιώργο Καλαμίτση, Πρόεδρο Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
“Προμηθέας”, Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των 
Ασθενών, συμμετείχαν οι Λεωνίδας Φωτιάδης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Παν. 
Συλλόγου Ασθενών με ρευματικά νοσήματα ΑΚΕΣΩ, Γ. Γραμματέας, Παν. 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με 
Ρευματικά Νοσήματα «ΡΕΥΜΑΖΗΝ», Νίκος Δέδες, Πρόεδρος του Συλλόγου 
Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», Πρόεδρος του European AIDS Treatment 
Group, Δημήτρης Κοντοπίδης, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου για την 
Κυστική Ίνωση και Κατερίνα Νομίδου, Πρόεδρος Παν. Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (ΠΟΣΟΨΥ), Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Αλτσχάιμερ και 
Συγγενείς διαταραχές ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών, Γεν. Γραμματέας GAMIAN - Europe & 
WHO PFPS Patients for Safety Champion for Greece. 

Ερωτώμενος για το πρέπει να κάνει κάποιος ασθενής 
και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει 
σε τυχόν ιατρικό λάθος ο Γιώργος Καλαμίτσης είπε ότι 
πρωτίστως να αναφερθεί στο διοικητή της κλινικής ή 
στο διευθυντή του νοσοκομείου ενώ μπορούν να την 
κοινοποιήσουν και στη συνέχεια στην Επιτροπή Ελέγχου 
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών.

«Σήμερα φτάσαμε τελικά στο να ανακοινώσουμε τη 
συνένωση των ασθενών γιατί οι διαφορές μας είναι λίγες 
και είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν», τόνισε 
ο Λεωνίδας Φωτιάδης ενώ παρουσίασε ασθενείς με 
διάφορες νόσους για να μας δείξει ότι όλοι απλά είναι 
ασθενείς. Ερωτώμενος για το ποία θεωρούν ότι είναι η 
θέση τους μέσα σε μια Ένωση, απάντησε ότι όλοι μαζί 

με μία φωνή μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Το κοινό όραμα όλων εξάλλου 
είναι άσχετα από το νόσημα και το πλήθος των ασθενών κάθε πάθησης να 
ενδυναμωθεί «η φωνή» των ασθενών.

Ο Νίκος Δέδες πρόεδρος «Θετική Φωνή», Σύλλογος 
Οροθετικών Ελλάδος, πρόεδρος του European 
AIDS Treatment Group εκπροσωπώντας τον Γιώργο 
Τσιακαλάκη τόνισε ότι τα χαρακτηριστικά του 
συστήματος υγείας είναι η συρρίκνωση στη δημόσια 
δαπάνη και οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας ενώ 
αυξάνεται ο αριθμός των ιατρών. Επιπλέον είναι 

Κατά τη συζήτηση τονίστηκε ότι τα στοιχεία που ενώνουν τους ασθενείς, 
ανεξαρτήτως πάθησης, είναι περισσότερα από εκείνα που τους 
διαφοροποιούν και αυτήν ακριβώς την ιδέα αντικατοπτρίζει η ίδρυση 

της Πανελλήνιας Ένωσης Ασθενών. Κατά την αναφορά στα επόμενη βήματα 
της Ένωσης, αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες ότι το συλλογικό 
αυτό όργανο, ως επισφράγιση μιας επταετούς πορείας σύγκλισης των θέσεων 
και προβληματισμών των ασθενών, αποτελεί πλέον ισχυρό όχημα για την 
αποτελεσματικότερη διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων τους. 
Επισημάνθηκαν επίσης οι αδυναμίες του δημόσιου Συστήματος Υγείας, η 
ανεπαρκής αξιοποίηση της τεχνολογίας υγείας και η αναγκαιότητα αναβάθμισης 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
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Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν, είναι αν οι ίδιοι οι ασθενείς είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν. «Τι θα ζητήσουμε;» διερωτήθηκε. Ανά ασθένεια ή σε 
σύνολο ασθενειών βοήθεια; Και πως θα ζητήσουμε αφού δεν γνωρίζουμε 
το αποτύπωμα μας, δεν υπάρχει μια συνολική καταγραφή; «Το πόσο 
δυνατή είναι η φωνή μας φαίνεται από το πόσο οργανωτικοί είμαστε» 
τόνισε ο κ. Κοντοπίδης και συμπλήρωσε «Τι κύκλο εργασιών έχουμε σε 
ισολογισμούς; Υποστηρίζεται το σωματείο σας από έμμισθο προσωπικό;».
Αυτό που χρειαζόμαστε τόνισε ο κ. Κοντοπίδης είναι μια οικονομία 
κλίμακας. Οι ασθενείς είναι η πλουσιότερη πηγή πληροφόρησης όμως δεν 
υπάρχει οργανωτική ικανότητα για να φτάσει η πληροφορία στα κέντρα 
των αποφάσεων. Κλείνοντας επεσήμανε ότι είναι σίγουρο ότι μια Ένωση 
Ασθενών με κοινή χρήση πόρων θα αναβαθμίσει όλους και αυτός πρέπει 
να είναι ο στόχος όλων μαζί.

Η Κατερίνα Νομίδου στην ομιλία της με θέμα 
«Βέλτιστες πρακτικές συλλογικής δράσης 
ασθενών στο εξωτερικό» τόνισε ότι η λύση 
είναι το «Η ισχύς εν τη ενώσει». Αυτό που είναι 
απαραίτητο όπως είπε, είναι η ενημέρωση, 
η δικτύωση, η ενδυνάμωση των ασθενών, 
οι συμπράξεις μεταξύ τους και η φυσικά η 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Η κα Νομίδου σημείωσε ότι σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο τα προβλήματα είναι σχεδόν παρόμοια για τους 
ασθενείς με ψυχικά προβλήματα. Ενώ, έχει παρατηρηθεί ότι ασθενείς τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό θεωρούν ότι δεν έχουν σχέση με την 
αναπηρία ή ότι δεν θέλουν να έχουν σχέση με την αναπηρία. «Θα θέλαμε 
να είμαστε κάτω από την προστασία της διεθνούς συμβάσεως για τα 
άτομα με αναπηρίες καθώς θέτει σοβαρές υποχρεώσεις στις κυβερνήσεις» 
σημείωσε, ενώ, συμπλήρωσε ότι στην Ελλάδα ο νόμος 4488 που έγινε 
το 2017 προβλέπει τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και τις ασφαλιστικές 
διατάξεις και την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και τα 
δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. 
Κλείνοντας είπε ότι αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι, η δύναμη των 
ασθενών έρχεται από τη γνώση και από την συνένωση όλων μαζί.

Ακολούθησε συζήτηση με τίτλο «Η ισχύς εν τη ενώσει» στην οποία 
συμμετείχαν οι Βασιλική Κουμαντάκη, Ψυχολόγος Υγείας και μέλος 
του συλλόγου ΚΕΦΙ Αθηνών, Βασιλική Μαράκα, Πρόεδρος Συλλόγου 
Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνας, Δημήτρης Συκιώτης, 
πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), Νίκος Δέδες, 
πρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», πρόεδρος 
του European AIDS Treatment Group, Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος 

Συλλόγου Ασθενών Ήπατος 
Ελλάδος “Προμηθέας”, πρόεδρος 
της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας 
Δικαιωμάτων των Ασθενών και 
Δημήτρης Κοντοπίδης, Επίτιμος 
Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος 
για την Κυστική Ίνωση‘’Hellenic Cystic 
Fibrosis Association”. 
Κεντρικό μήνυμα της συζήτησης 
ήταν ότι κοινό όραμα των συλλόγων 
ασθενών, ανεξάρτητα από το νόσημα 
και το πλήθος των μελών τους, 
είναι να ενδυναμωθεί «η φωνή» 
των ασθενών. Όλοι οι συνομιλητές 
συμφώνησαν ότι η δύναμη της 
φωνής των ασθενών πηγάζει από 
τη γνώση από τη συνένωσή τους, 
ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν 
αποτελεσματικά τις θέσεις τους στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Η ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Ασθενών αποδεικνύει ότι σήμερα, 
ότι η ιδέα της συνένωσης και της 
συμπόρευσης είναι περισσότερο 
ισχυρή από ποτέ.

Αναφορικά την Ένωση Ασθενών 
ο Δημήτρης Συκιώτης είπε ότι ως 
Ομοσπονδία θεωρούν ότι μόνο 
ενωμένοι μπορούν να επιτύχουν οι 
ασθενείς όλα αυτά που προσπαθούν 
να κάνουν και να ακουστεί η φωνή 
τους. Οι διαβητικοί όπως είπε, ζουν 
με το γιατρό όλη τους τη ζωή και 
γίνονται κατά κάποιο τρόπο και 
οι ίδιοι γιατροί της πάθησης τους. 
Δηλαδή γνωρίζουν πολλά για την 
πάθησή τους και είναι και πολύς ο 
πληθυσμός τους, όμως αυτό δεν τους 
αποτρέπει από το να θέλουν να είναι 
μέρος της Ένωσης γιατί πιστεύουν στη 
καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση 
των ασθενών και στη δικτύωση όλων 
ως μια φωνή!

Η Βασιλική Κουμαντάκη, Ψυχολόγος 
Υγείας και μέλος του συλλόγου 
ΚΕΦΙ εκπροσωπώντας την Μαίρη 
Χήναρη σημείωσε ότι ο σύλλογος 
έχει ως αρχή του να στέκεται όχι μόνο 
δίπλα στον ασθενή αλλά και στους 
οικείους του. Όπως είπε μια Ένωση 
Ασθενών θα βοηθήσει χιλιάδες 
ασθενείς που έχουν ανάγκη, έχουν 
συν-νοσηρότητες και μπορούν να 
δημιουργηθούν μέχρι και έρευνες για 
να βοηθήσουν τους ασθενείς. 
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 MARIA JoSE VICEnTE EDo
 Researcher officer in the IACS

Το workshop με θέμα το σύστημα HTA είχε ως κεντρική ομιλήτρια την 
Maria Jose Vicente Edo, Researcher Officer in the IACS (Aragon Health 
Science Institute), Guia Salud (the National Spanish Clinical Guidelines 
program of the National Health Service) η οποία επεσήμανε ότι για 
τη συμμετοχή των ασθενών στο σύστημα ΗΤΑ απαιτείται η θέσπιση 
ειδικού νομικού πλαισίου και η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που 
θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ασθενών στο εγχείρημα. Επιπλέον, 
είναι απαραίτητη η σαφής επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων, η 
διασφάλιση της διαφάνειας, η γνώση των πραγματικών αναγκών του 
πληθυσμού και η εκπαίδευση των ασθενών στις σχετικές διαδικασίες.
Όπως είπε η Maria Jose Vicente Edo, η εμπειρία της από την αξιολόγηση 
τεχνολογιών υγείας λέει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί η ιατρική 
επεκτείνεται. Κάθε λίγο βγαίνουν νέα πράγματα για την υγεία (φάρμακα 
και προϊόντα) και κάποια εξ αυτών δεν είναι προσβάσιμα για όλους τους 
ασθενείς. Επιπλέον τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα δεν είναι cost effective. 
«Με την αξιολόγηση υγείας βοηθάμε στην σωστή διανομή των πόρων» 
τόνισε συμπληρώνοντας ότι οι ασθενείς είναι οι ειδικοί καθώς αυτοί ζουν 
με την νόσο, άρα έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων γιατί γνωρίζουν το 
βάρος της διάγνωσης και της θεραπείας.
Σύμφωνα με την ομιλήτρια, πρέπει να γνωρίζουμε τα μετρήσιμα 
αποτελέσματα για να έχουμε και δικαιοσύνη και εξισορρόπηση στην 
υγεία και προπαντός διαφάνεια.
Στην Ευρώπη, είπε, υπάρχουν πολλοί φορείς αξιολόγησης υγείας, στην 
Ισπανία για παράδειγμα υπάρχουν 8 και είναι ανοικτοί για συνεργασίες 
ώστε να μοιράζονται τη γνώση τους. Αναφερόμενη στα συστήματα 
αξιολόγησης είπε ότι 25 ευρωπαϊκές χώρες έχουν τέτοια συστήματα σε 
εθνικό επίπεδο και 15 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα μοναδικό εθνικό 
φορέα που εκδίδει συστάσεις για τους φορείς υγείας. Ενώ, υπάρχουν 56 
δημόσιοι οργανισμοί που προσδιορίζονται ως φορείς HTA, που έχουν 
σαφώς καθορισμένο ρόλο στη διαδικασία HTA για να ενημερώσουν τη 
λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Με λίγα λόγια δεν έχουν μόνο 
οι Ενώσεις Ασθενών προβλήματα, όπως είπε, έχουν και οι φορείς και 
οι Οργανισμοί. Γι αυτό είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας συνομιλητής 
μέσα στο σύστημα, ένα όργανο λήψης αποφάσεων που θα φροντίζει για 
τη σωστή κατανομή πόρων, καθώς και την επικοινωνία με σαφήνεια, 
διαφάνεια , γνώση του τι έχουν ανάγκη οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 
κ.λπ. Επιπροσθέτως, τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των ασθενών να 
έχουν πολύ καλή γνώση για την κατάσταση της νόσου τους, να έχουν 
τις απαιτούμενες ικανότητες στις πρακτικές εμπλοκής των ασθενών, να 
κατανοούν τις εκθέσεις των ΗΤΑ και να μπορούν να επικοινωνούν με τις 
οργανώσεις και τους φροντιστές όλων των ασθενών. 
Κλείνοντας είπε, ότι οι HTA μπορούν να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα 
των συστημάτων υγείας, όμως είναι απαραίτητο ένα νομικό πλαίσιο και 
δημόσιες πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ασθενών στο 
όλο εγχείρημα.

Workshop για τΟ ητα

«Στο σύστημα ΗΤΑ απαιτείται η 
θέσπιση ειδικού νομικού πλαισίου 
και η εφαρμογή δημόσιων 
πολιτικών που θα ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή τους»
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 θΕΟΦAνης ρηγAτΟς
  Εκπρόσωπος της διεύθυνσης ςτρατηγικού ςχεδιασμού 

ΕΟΠΥΥ

Ο Θεοφάνης Ρηγάτος, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
ΕΟΠΥΥ, αναφέρθηκε στη σημασία του ηλεκτρονικού φακέλου ασφάλισης, 
παρουσιάζοντας τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της πρωτοποριακής, όπως 
τη χαρακτήρισε, εφαρμογής. Ο κ. Ρηγάτος μίλησε για τη σημαντικότητα του 
ηλεκτρονικού φακέλου ασφάλισης λέγοντας ότι τα πλεονεκτήματα είναι 
πολλά και βοηθούν τον ασφαλισμένο. Ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης 
Υγείας αποτελεί πρωτοποριακή εφαρμογή καθώς περιέχει στοιχεία για το 
σύνολο των νοσηλειών, των υπηρεσιών υγείας, των υλικών, των νόσων και 
διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα 
και αναφέρονται σχεδόν στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας. Η 
πληροφορία έχει συγκεντρωθεί ιστορικά από τα στοιχεία που καταθέτουν οι 
πάροχοι και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποδοθούν αντίστοιχες 
παροχές σε εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). 

«Ο προσωπικός Φάκελος 
Ασφάλισης Υγείας αποτελεί 
πρωτοποριακή εφαρμογή 
καθώς περιέχει στοιχεία για το 
σύνολο των νοσηλειών, των 
υπηρεσιών υγείας, των υλικών, 
των νόσων και διαγνώσεων που 
υπάρχουν καταγεγραμμένες στο 
μηχανογραφικό σύστημα»

Τέλος, πραγματοποιήθηκε εξέταση Case Studies με θέμα την πρακτική εξοικείωση 
των συμμετεχόντων με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ΗΤΑ και εισηγήτρια τη 
Μάγδα Χατζίκου, PhD, Managing Partner, PharmEcons Easy ccess Ltd. 
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«Οι σύλλογοι ασθενών είναι 
Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των 
δεδομένων των μελών τους»

 ΜΑρΟYςΑ ΠρωτΟΠΑΠΑδAκη
  δικηγόρος, νομική ςύμβουλος Ελληνικής Ομοσπονδίας 

καρκίνου -Ελλ.Ο.κ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με τη διενέργεια Workshop με 
θέμα τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών βάσει του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR και εισηγήτρια τη Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη, 
Δικηγόρο, Νομική Σύμβουλο Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου -ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Αναφορικά με την εφαρμογή των προσωπικών δεδομένων στην υγεία η κα 
Πρωτοπαπαδάκη είπε ότι η επεξεργασία των ειδικών προσωπικών δεδομένων 
που αφορούν την υγεία απαγορεύεται. Επιτρέπεται ουσιαστικά όταν εξυπηρετείται 
κάποιος σκοπός που σχετίζεται είτε με το πρόσωπο, είτε με το δημόσιο 
συμφέρον είτε με το κοινωνικό σύνολο. Αναφορικά με το ποια δικαιώματα έχουν 
οι ασθενείς αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα τους είπε ότι πρέπει: 
•  Να ενημερώνονται για την επεξεργασία των δεδομένων τους και ιδίως 

να λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν (τα στοιχεία του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας-τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων-τους 
σκοπούς της επεξεργασίας και τη νομική βάση αυτής-τα έννομα συμφέροντα 
που επιδιώκονται-τους αποδέκτες αν υπάρχουν-την πρόθεση τυχόν περαιτέρω 
διαβίβασης-το χρονικό διάστημα αποθήκευσης). 

•  Να υποβάλουν αίτημα για πρόσβαση στα δεδομένα του. Στο ίδιο δικαίωμα 
περιλαμβάνεται και η λήψη αντιγράφων όσων δεδομένων τους τυγχάνουν 
επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

•  Να υποβάλουν αίτημα για διόρθωση των δεδομένων τους ώστε αυτά να μην 
τυγχάνουν ανακριβή.

Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν προς τους ασθενείς εντός εύλογης 
προθεσμίας αλλά το αργότερο εντός μηνός δίδοντας εξηγήσεις για τους λόγους 
τυχόν καθυστέρησης. 
Όπως είπε, οι σύλλογοι ασθενών είναι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων 
των μελών τους. Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας οφείλουν να λαμβάνουν 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
μελών τους και να εκλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των μελών ως αντίστοιχες 
δικές τους υποχρεώσεις. Οι επεξεργασίες των δεδομένων στις οποίες προβαίνουν 
οι σύλλογοι πρέπει να διέπονται από τις βασικές Αρχές του Κανονισμού GDPR.

Workshop για τΟ GDpr

Χορηγοί

Media 
Partner

Χορηγοί 
Επικοινωνίας

Χορηγός 
Διερμηνείας

Υποστηρικτές

Conference Experience 
Sponsor

 Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδρομής 350€  
(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

ΑρχιςΥντΑκτριΑ: Νέλλη Καψή, εσωτ. 266, E: nellykapsi@yahoo.com

ςΥντΑΞη/ρΕΠΟρτΑζ: Βασιλική Κατέρου, E: vasokaterou@gmail.com

ςΕλιδΟΠΟιηςη/ςxEδιΑςΜΟς: Αλέξανδρος Καρβουτζής, E: akarvoutzis@boussias.com

διΑΦηΜιςη: Χρυσούλα Κορδούλη, εσωτ. 204, E: ckordouli@boussias.com  
Διονυσία Βολίκα, Τ: 210 6617777 εσωτ. 266, Ε: dvolika@boussias.com

ςΥνδρΟΜΕς: Αμαλία Ψιλούδη, εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com 
Θανάσης Μουτζίκος, εσωτ. 263, E: amoutzikos@boussias.com

ΕκδΟτης: Μιχάλης Μπούσιας

διΕΥθΥντης ΕκδΟςΕων: Δημήτρης Κορδεράς

διΕΥθΥντης ςΥνΕδριων & ΒρΑΒΕιων: 
Νικόλας Κονδάκης

ςτΟιχΕιΑ ΕΠικΟινωνιΑς:  
Βoussias Communications 
T: 210 6617777, F: 210 6617778,  
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