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 ΕΚΑΒ: ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 
Ασθενοφόρα παρέταξαν εργαζόµενοι του 
ΕΚΑΒ χθες έξω από την οικία του υπουργού 
Οικονοµικών Ευάγγελου Βενιζέλου στο 
Πανόραµα Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόµενοι 
πραγµατοποίησαν συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας µε θέµα τη µη καταβολή 
των δεδουλευµένων και των αµοιβών 
εκτός έδρας για περίπου εννέα µήνες και 
των νυχτερινών και των υπερωριών τους 
από τον Αύγουστο. Παρά τις δεσµεύσεις 
της κυβέρνησης ότι τα χρήµατα έχουν 
διασφαλιστεί και θα καταβληθούν, οι 
ίδιοι παραµένουν δύσπιστοι, καθώς µέχρι 
σήµερα έχουν σηµειωθεί αλλεπάλληλες 
αναβολές για την εξόφλησή τους.

  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ: ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΣΕ 5 ΤΑΜΕΙΑ 

 ΤΑΠ ΟΤΕ, Εµπορικής Τράπεζας, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ∆Ε και ∆ΕΗ

∆ιακοπή πίστωσης σε πέντε µικρότερα ασφαλιστικά ταµεία από την 1η Φεβρουαρίου 
αποφάσισε ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αθηνών, µε επιστολή του που κοινοποιείται 
στον υπουργό Υγείας. Στην επιστολή ο ΦΣΑ αναφέρει ότι µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 
µόνο τα ασφαλιστικά ταµεία ΤΥΠΕΤ, Οίκος Ναύτου και ΕΟΠΥΥ ανταποκρίθηκαν στις 
υποχρεώσεις τους και εξόφλησαν τις οφειλές τους. Όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά 
ταµεία αγνοούν τις εκκλήσεις των φαρµακοποιών, ενώ κάποια εξ αυτών δεν έχουν 
πληρώσει από τον Απρίλιο του 2011 για συνταγές που έχουν εκτελεστεί. Συγκεκριµένα: 
Το ΤΑΠ ΟΤΕ οφείλει από τον Ιούνιο 2011, 2.297.957 ευρώ για τα Φάρµακα Υψηλού 
Κόστους και από τον Αύγουστο 2011, 4.813.876,39 ευρώ για τα υπόλοιπα φάρµακα. Η 
Εµπορική Τράπεζα οφείλει από τον Αύγουστο 2011, 405.779,53 ευρώ για τα Φάρµακα 
Υψηλού Κόστους και από τον Αύγουστο 2011, 405.779,53 ευρώ για τα υπόλοιπα 
φάρµακα. Το ΤΣΑΥ οφείλει από τον Αύγουστο 2011, 3.795.573,69 ευρώ για φάρµακα. 
Το ΤΣΜΕ∆Ε οφείλει από το Σεπτέµβριο 2011, 5.987.178,85 ευρώ για φάρµακα, ενώ 
η ∆ΕΗ έχει παύσει τις πληρωµές και οφείλει από τον Απρίλιο 2011, 8.966.000 ευρώ. 
Όλα τα ανωτέρω αφορούν χρέη των ταµείων µόνο προς το Φαρµακευτικό Σύλλογο 
Αττικής, ο οποίος αδυνατεί πλέον να χορηγεί φάρµακα µε πίστωση. 

  ΙΣΑ: ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΥΥΠ
 Για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ

O Iατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την επιούσα παρέµβαση του Σώµατος 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), για να εξετάσει τη λειτουργία του 
ΕΟΠΥΥ, καθώς αυτή εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και την 
ασφάλεια εκατοµµυρίων πολιτών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την σύνταξη 
κατεπείγουσας έκθεσης, σχετικά µε  την ασφάλεια των δοµών του ΕΟΠΥΥ, καθώς 
και των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ δηλώνει ότι θα παρακολουθεί από κοντά την 
εξέλιξη των διαδικασιών για το καλό των ασφαλισµένων και του Συστήµατος Υγείας. 
Σύµφωνα µε τον ΙΣΑ, η  οµολογία της αποτυχίας του νέου φορέα από τον υπουργό 
Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, σε πρόσφατες δηλώσεις του σε εκπροσώπους του Τύπου, 
καθιστά επιτακτική πλέον την ανάγκη άµεσης παρέµβασης, για να προστατευθεί η 
∆ηµόσια Υγεία. «Ο υπουργός Υγείας», τονίζει η ανακοίνωση, «κατά την προσφιλή του 
τακτική, επιχείρησε να µετακυλήσει την ευθύνη, για την αποτυχία της κυβερνητικής 
πολιτικής, στη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης  καθώς και την αναξιοπιστία του 
απέναντι στην τρόικα, στο ιατρικό σώµα. Παρά το γεγονός, ότι οι γιατροί  επί δύο 
χρόνια, παραµένουν απλήρωτοι από τον ΟΠΑ∆ και προσφέρουν εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους!». Ο ΙΣΑ δηλώνει ότι τίθεται υπέρ των ελεγκτικών µηχανισµών και 
αγωνίζεται για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.
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Εµβόλια & Εµβολιασµός

Special Report σελ.5

 BOΥΛΗ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 

  Στάση εργασίας 
για τους φαρµακοποιούς

Σήµερα κατά πάσα πιθανότητα θα 
συζητηθεί η τροπολογία που προστέθηκε 
αιφνιδιαστικά από το υπουργείο Υγείας 
λίγο πριν την ψηφοφορία των άρθρων 
του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου 
Οικονοµικών και αφορά το ωράριο των 
φαρµακείων. Η επίµαχη τροπολογία 
περιέχει διάταξη του Υπουργείου Υγείας, 
σύµφωνα µε την οποία καταργείται 
η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του 
νόµου 3918/2011 για το ωράριο 
των φαρµακείων. Τελικώς η διάταξη 
αποσύρθηκε για να µελετηθεί και 
επανέρχεται αύριο για ψηφοφορία, µετά 
από παρέµβαση του προεδρεύοντος του 
σώµατος. Η τροπολογία έχει σηµάνει 
συναγερµό στις τάξεις των φαρµακοποιών, 
καθώς ανοίγει εκ νέου το ζήτηµα του 
διευρυµένου ωραρίου. Με αφορµή 
τη συζήτηση στη Βουλή τα φαρµακεία 
πραγµατοποιούν σήµερα στάση εργασίας 
στις ώρες του απογευµατινού ωραρίου, 
όπως αποφάσισε το ∆.Σ. του Π.Φ.Σ. 

http://www.boussiasconferences.gr
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  ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟ 500 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

 Εισήγηση για 13 Περιφερειακά Κέντρα Περιγεννητικής

Το κλείσιµο των µαιευτικών τµηµάτων που έχουν λιγότερους από 500 τοκετούς τον 
χρόνο και παράλληλα τη δηµιουργία 13 Περιφερειακών Περιγεννητικών Κέντρων 
εισηγήθηκαν στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο, τα µέλη της Επιτροπής 
Περιγεννητικής του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, παρουσία της προέδρου της 
Ειδικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ για την Περιγεννητική Φροντίδα, καθηγήτριας Α. 
Μαλαµίτση-Πούχνερ. Τα µέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι η κακή περιγεννητική 
φροντίδα, εκτός από την αυξηµένη θνησιµότητα καταλήγει και σε µεγαλύτερο αριθµό 
βρεφών µε διάφορο βαθµό εγκεφαλικής παράλυσης, διαταραχών στην ανάπτυξη, 
την όραση και την ακοή, δηµιουργώντας ένα ανυπέρβλητο κοινωνικό και οικονοµικό 
κόστος στην οικογένεια ενός βρέφους και στην Πολιτεία. Κατά τη συζήτηση 
αποφασίστηκε επίσης η αλλαγή του πιστοποιητικού γέννησης, καθώς και του 
πιστοποιητικού θανάτου, διαχωριζόµενου σε πιστοποιητικό ενδοµήτριου, νεογνικού 
ή βρεφικού θανάτου. Η προσθήκη των νέων στοιχείων στα προαναφερόµενα 
πιστοποιητικά, καθώς και ο διαχωρισµός σε ενδοµήτριο, νεογνικό και βρεφικό 
θάνατο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την αξιολόγηση των 
περιγεννητικών δεικτών στη χώρα µας σε ετήσια βάση. Αυτό θα εφαρµοστεί για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τα νέα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται στη Στατιστική 
Υπηρεσία και υποχρεωτικά στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας. Η επεξεργασία των 
στοιχείων θα οδηγήσει στη θεσµοθέτηση 13 περιγεννητικών περιφερειών.

  ΕΦΕΤ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ  
ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 Σε σουπερµάρκετ, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις

Πρόστιµα ύψους 1.335.000 ευρώ επέβαλε ο Ενιαίος Οργανισµός Ελέγχου Τροφίµων 
σε σούπερ-µάρκετ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και σε άλλες επιχειρήσεις όπου και 
βρέθηκαν µεταξύ άλλων τρόφιµα ακατάλληλα για κατανάλωση ή τρόφιµα µε 
καρκινογόνες ουσίες. Στους ελέγχους που έγιναν, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι 
σε ορισµένες επιχειρήσεις δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, ενώ υπάρχουν και 
εστιατόρια που µαγειρεύουν και σερβίρουν στους πελάτες τους φαγητό, χωρίς να 
έχουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Ο έλεγχος του ΕΦΕΤ διαπίστωσε, ωστόσο, 
µη ορθές πρακτικές υγιεινής και στο νοσοκοµείο «Έλενα Βενιζέλου», παρότι σε 
προηγούµενο έλεγχο είχαν γίνει οι απαραίτητες συστάσεις. Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
επιβλήθηκαν πρόστιµα δεν έχουν έδρα µόνο στην Αττική, αλλά και στη Θράκη, 
Μακεδονία, Ήπειρο, Επτάνησα, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Τα 
αρµόδια κλιµάκια ελέγχου εντόπισαν και κατέγραψαν σωρεία παραβάσεων, όπως: 
κατοχή και διάθεση µη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίµων, 
κατοχή και διάθεση µη κανονικών τροφίµων, κατοχή και διάθεση νοθευµένων 
τροφίµων, κατοχή και διάθεση τροφίµων µη συµµορφούµενων στις προδιαγραφές της 
νοµοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας, παραπλάνηση του καταναλωτή, 
έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, 
ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισµού.

 Η5Ν1: ∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Οι επιστήµονες που δηµιούργησαν στο 
εργαστήριο ένα εξαιρετικά µεταδοτικό, 
µεταλλαγµένο στέλεχος της γρίπης των πτηνών, 
σταµάτησαν προσωρινά την έρευνά τους, υπό 
τον φόβο της χρήσης του για τροµοκρατικές 
ενέργειες. Σε επιστολή τους που δηµοσιεύεται 
στις επιθεωρήσεις «Science» και «Nature», 
ζητούν να δηµιουργηθεί ένα «διεθνές φόρουµ» 
που θα συζητήσει τους κινδύνους και την αξία 
της έρευνάς τους. Ως γνωστόν, η µεταλλαγµένη 
και πιο µεταδοτική µορφή του ιού µε το όνοµα 
Η5Ν1 θα µπορούσε να οδηγήσει σε πανδηµία 
µε θύµατα εκατοµµύρια ανθρώπους.

 HELLAS PHARM 2012 
Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Πειραιά 
και ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αττικής 
συνδιοργανώνουν το φαρµακευτικό 
συνέδριο-έκθεση Hellas PHARM 2012, 
στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2012, 
στο Helexpo Palace στο Μαρούσι. Όπως 
επισηµαίνουν οι διοργανωτές, το συνέδριο 
Hellas PHARM 2012 πραγµατοποιείται 
στην πιο κρίσιµη στιγµή της ιστορίας του 
φαρµακευτικού κλάδου, καθώς η βαθιά 
οικονοµική ύφεση, σε συνδυασµό µε τα 
σκληρά µέτρα για το φαρµακείο και τις 
παρενέργειές τους, έχουν δηµιουργήσει  
ένα εκρηκτικό µείγµα.

 ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ: ΘΑ 
ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΤΟΥΝ 
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 Μέχρι το 2050

Η νόσος Αλτσχάιµερ αποτελεί κορυφαία 
πρόκληση για την γηράσκουσα Ευρώπη 
του 2020, τόνισε ο Κύπριος καθηγητής 
Κλινικής Νευρολογίας στο Imperial 
College του Λονδίνου, Λεύκος Μίτλετον, 
σε διάλεξη στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Ο 
καθηγητής Μίτλετον, υπέδειξε την αύξηση 
µε γεωµετρική πρόοδο των ενηλίκων άνω 
των 60 ετών, καθώς µε βάση τα στοιχεία 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, οι 
ενήλικες άνω των 60 ετών θα αυξηθούν 
µέχρι και 223% ως το έτος 2025, σε 
σύγκριση µε το 1970. Η νόσος Alzheimer 
θα αυξηθεί αντίστοιχα και µέχρι το έτος 
2050 ο αριθµός των ασθενών µε AD θα 
ανέλθει τουλάχιστον στο τετραπλάσιο. Ο 
καθηγητής Μίτλετον σηµείωσε ότι µέχρι 
σήµερα δεν υπάρχει αποτελεσµατική 
θεραπεία που να τροποποιεί την πάθηση, 
µε αποτέλεσµα οι διαθέσιµες θεραπείες 
να παραµένουν µόνο συµπτωµατικές. 
Τροχοπέδη στην αντιµετώπιση της νόσου, 
επισήµανε, είναι η αδυναµία διάγνωσης  
και κλινικής µελέτης ασθενών. 
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  ΝΕΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΡ∆ΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 Επίτευγµα Γάλλων επιστηµόνων

Ελπίδες σε χιλιάδες ασθενείς µε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια και σοβαρές 
καρδιακές βλάβες, οι οποίοι σήµερα αναµένουν δότες για µεταµόσχευση, 
χάνοντας πολύτιµο χρόνο, δίνει ένα νέο τεχνολογικό θαύµα, δηµιουργία Γάλλων 
επιστηµόνων: πρόκειται για µια νέας τεχνολογίας τεχνητή καρδιά, η οποία 
«πέρασε» τις εξετάσεις και θα τοποθετηθεί σε µικρό αριθµό ασθενών µέσα στο 
2012. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της τεχνητής καρδιάς είναι ότι µπορεί 
να συνοδεύει τους ασθενείς για το υπόλοιπο της ζωής τους, χωρίς να χρειαστεί 
αντικατάσταση. Εµπνευστής της τεχνητής καρδιάς είναι ο Αλέν Καρπεντιέ, ο 
καρδιοχειρουργός που εµπνεύστηκε τη βαλβίδα που φέρει το όνοµά του και η 
οποία έχει ήδη µεταµοσχευθεί σε περισσότερους από ένα εκατοµµύριο ασθενείς.  

  ΒΡΕΤΑΝΙΑ: ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ DEPUY
 Για δωροδοκίες Ελλήνων γιατρών

Σε ποινή κάθειρξης ενός έτους καταδικάστηκε πρώην στέλεχος της εταιρείας ιατρικού 
εξοπλισµού DePuy, ο 44χρονος Τζον Ντούγκαλ, για δωροδοκίες Ελλήνων γιατρών 
ύψους 5,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη στη Βρετανία στελέχους 
επιχείρησης για υπόθεση διαφθοράς στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 
Guardian, η αρµόδια βρετανική αρχή υποστήριξε ότι τα στελέχη της επιχείρησης 
κατηύθυναν τις µίζες τους µέσω ενός Έλληνα και της εταιρείας του που είχε έδρα 
στη βρετανική νήσο Μαν. Στελέχη της εν λόγω εταιρείας δωροδοκούσαν Έλληνες 
γιατρούς την περίοδο 2002-2005, προκειµένου να εξασφαλίσουν συµβόλαια 
για την προµήθεια ορθοπεδικού εξοπλισµού αξίας 22 εκατ. ευρώ. Οι τιµές ήταν 
αυξηµένες από την εταιρεία κατά 20%, ενώ οι τιµές των συγκεκριµένων προϊόντων 
στην Ελλάδα ήταν διπλάσιες από το µέσο όρο της Ευρώπης. Ο χαρακτηρισµός των 
πληρωµών ήταν «αµοιβές για επαγγελµατική εκπαίδευση». Τα χρήµατα πήγαιναν 
σε «µαύρα ταµεία» και χρησιµοποιούνταν για τις δωροδοκίες γιατρών στην Ελλάδα, 
µέσω καταβολής µετρητών ή πολυτελών ταξιδιών. Σηµειώνεται ότι το καταδικασθέν 
στέλεχος συνεργάστηκε στενά µε τις βρετανικές αρχές για να µειώσει την ποινή του και 
παρέδωσε πολλά έγγραφα σχετικά µε την υπόθεση, ενώ έχει υποσχεθεί να καταθέσει 
ως µάρτυρας σε δίκες άλλων στελεχών της εταιρείας που εµπλέκονται στο σκάνδαλο.

 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ  
Σύµφωνα µε έγγραφο του διευθυντή 
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης του ΕΟΠΠΥΥ, 
Ιωάννη Βαφειάδη, από την αρχή του 
έτους που ισχύει ο Ενιαίος Κανονισµός 
Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ θεωρείται  
αυτονόητο ότι οι ιατροί που ασκούσαν 
ελεγκτικό έργο στα Ασφαλιστικά Ταµεία 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆, ΤΥ∆ΚΥ και 
ΟΓΑ είναι πλέον ελεγκτές ΕΟΠΥΥ και θα 
εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισµένους 
του Οργανισµού σύµφωνα µε τον Ενιαίο 
Κανονισµό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 2456/
Τευχ. Β/3.11.2011). Με βάση το έγγραφο 
ζητείται να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του 
παρόντος εγγράφου όλοι οι ελεγκτές ιατροί 
του Οργανισµού.

  SCA HYGIENE 
PRODUCTS:  
ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

 Νέα γραφεία στην Αθήνα

Η εταιρεία SCA Hygiene Products 
ολοκλήρωσε τη µετεγκατάσταση 
των κεντρικών της γραφείων στη Νέα 
Κηφισιά. Στόχος αυτής της στρατηγικής 
απόφασης είναι η ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των εργασιών, η 
διευκόλυνση της καθηµερινότητας  και 
κυρίως η επαγγελµατική και προσωπική 
ευηµερία όλων των εργαζοµένων, η 
οποία προκύπτει από τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας. Το νέο κτίριο της 
SCA έχει εµβαδόν 1.200 τµ. 
Επιπλέον, διαθέτει εύκολη πρόσβαση, 
άνετους χώρους στάθµευσης, τηρώντας 
ταυτόχρονα όλους τους κανόνες 
ασφαλείας ενώ χάρη στον βιοκλιµατικό 
σχεδιασµό και τα υλικά ενεργειακής 
αποδοτικότητας που χρησιµοποιήθηκαν 
για την κατασκευή του, επιτρέπουν 
την εξοικονόµηση ενέργειας και τη 
λειτουργία µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

HeHeH alalatltl hDaily

Πληροφορίες: Ανωµερίτη Μυρσίνη, (m.anomeriti@boussias.com, 2106617777, εσωτ.266)
Υπεύθυνος ∆ιαφήµισης: Καφίρης Βασίλης, (vkafiris@boussias.com, 2106617777, εσωτ.132)

Ροµποτική Ιατρική
Ροµποτική ιατρική & Εξελιγµένα τεχνολογικά συστήµατα

∆ηλώστε τη συµµετοχή σας στο τεύχος 100, 1 Φεβρουαρίου 2012

   Special Report

mailto: m.anomeriti@boussias.com
mailto: vkafiris@boussias.com
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  HP TOUCHPAD: ΣΥΝ∆ΕΣΗ  
ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

 Χωρίς να εκθέτει τον ασθενή σε ακτινοβολία

Επιστήµονες στο Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ της Καλιφόρνια δηµιούργησαν µια 
επαναστατική εφαρµογή που επιτρέπει στο TouchPad της Hewlett-Packard να ελέγχει 
µαγνητικό τοµογράφο. Ειδικότερα, το σύστηµα MRIs συλλέγει λεπτοµερείς 3-D εικόνες 
από το σώµα, χωρίς την έκθεση σε ακτινοβολία όπως συµβαίνει µε τις ακτίνες X. Η 
διαδικασία θυµίζει περισσότερο υπερήχους. Ο Andrew B. Holbrook, ερευνητής στο 
ακτινολογικό τµήµα της Ιατρικής Σχολής του Stanford ανέπτυξε εφαρµογές για το 
TouchPad, προκειµένου να επιτρέψει στους τεχνικούς να ελέγξουν τη συσκευή από το 
δωµάτιο εξέτασης, αξιολογώντας τα διαθέσιµα στοιχεία. Λειτουργώντας ως PC server, 
το TouchPad «τρέχει» εφαρµογές που ξεκινούν και σταµατούν το σκανάρισµα και 
συγκεκριµενοποιούν την πηγή απ’ όπου µπορούν να αποκτηθούν οι εικόνες. Παρότι η 
εφαρµογή χρειάζεται πολλές βελτιώσεις ακόµα, προκειµένου να παρέχει µια καλύτερη 
οπτική της ανατοµίας του ανθρώπου, καθώς και να επιτρέπει στους γιατρούς να 
αξιολογούν καλύτερα τις επιλογές θεραπείας, θεωρείται ήδη πολλά υποσχόµενη. 

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
 Για δωροδοκίες και επιθετικές πρακτικές µάρκετινγκ 

Οι διεθνείς φαρµακευτικοί κολοσσοί αντιµετωπίζουν πλέον µια σειρά «δαπανηρών 
τακτοποιήσεων», δηλαδή συµφωνιών που αφορούν πρόστιµα, δικαστικές διαµάχες 
ή καταγγελίες που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας για υποτιθέµενες δωροδοκίες 
και επιθετικές πρακτικές µάρκετινγκ παγκοσµίως, σε µια εποχή που οι εταιρείες 
αρχίζουν να βελτιώσουν τα ηθικά πρότυπα και την αυτορύθµισή τους, σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Σύµφωνα µε τους Financial Times, η Pfizer βρίσκεται κοντά στο κλείσιµο µιας 
συµφωνίας µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ που αφορά σε «ενδεχοµένως 
ανάρµοστες πληρωµές» εκτός των ΗΠΑ. Έλεγχοι συνεχίζουν να βρίσκονται εν 
εξελίξει εναντίον φαρµακευτικών εταιρειών, µεταξύ των οποίων οι GlaxoSmithKline, 
Merck, Baxter, BMS, Eli Lilly, AstraZeneca και Smith & Nephew. Ωστόσο, οι εταιρείες 
εκφράζουν ανησυχίες για τις «διώξεις» που υφίστανται, καθώς ως έναν βαθµό 
τις θεωρούν άδικες και κατευθυνόµενες. Παράλληλα, δηλώνουν ότι οι εταιρείες 
έχουν µικρά διαπραγµατευτικά περιθώρια, µε µοναδική σχεδόν δυνατότητα το να 
συµφωνήσουν εξωδικαστικά, πληρώνοντας ένα συνήθως δυσθεώρητο ποσό. 
Πέρυσι, η εταιρεία J&J πλήρωσε 70 εκατ. δολάρια σε αµερικανούς κατήγορους και 
5 εκατ. λίρες στερλίνες σε βρετανικά δικαστήρια για «ανάρµοστες πληρωµές» σε 
υπαλλήλους υγειονοµικής περίθαλψης σε Ελλάδα, Πολωνία, Ρουµανία, αλλά και στο 
προηγούµενο καθεστώς του Ιράκ. Οι εταιρείες AstraZeneca, Actavis, Sanofi, Roche 
και PharmaSwiss περιλαµβάνονται µεταξύ των εταιρειών στις οποίες γίνεται έλεγχος για 
δωροδοκία, ο οποίος άνοιξε στη Σερβία το 2010.

 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΓΟΝΙ∆ΙΟ 
ΠΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΙΟΥΣ

  Ανοίγει το δρόµο για 
δηµιουργία φαρµάκων

Έρευνα που πραγµατοποίησαν 
επιστήµονες µε επικεφαλής τους Eric 
Vivier και Sophie Ugolini του Κέντρου 
Ανοσολογίας του πανεπιστηµίου 
Marseille-Luminy (Inserm/CNRS/
Université Aix Marseille) φέρνει στο 
προσκήνιο ένα γονίδιο, το οποίο 
µπορεί να κινητοποιήσει τις άµυνες του 
ανοσοποιητικού συστήµατος, ώστε να 
µάχεται καλύτερα ενάντια στους όγκους 
και τις µολύνσεις από ιούς. Σηµειώνεται 
ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας 
δηµοσιεύτηκαν στο επιστηµονικό 
έντυπο Science στις 20 Ιανουαρίου 
2012. Παρόλο που το εν λόγω γονίδιο 
είναι γνωστό για την ικανότητά του να 
ενεργοποιεί µια από τις πρώτες γραµµές 
άµυνας του οργανισµού (τα λεγόµενα 
κύτταρα NK), η απενεργοποίησή 
του καθιστά παραδόξως τα κύτταρα 
ΝΚ υπερευαίσθητα στα σήµατα 
κινδύνου που αποστέλλονται από 
τα «ασθενή» κύτταρα. Αυτά τα νέα 
δεδοµένα, που θεωρούνται υψίστης 
σηµασίας για την κατανόηση της 
λειτουργίας των κυττάρων-κλειδιών 
του ανοσοποιητικού, θα µπορούσαν 
να ανοίξουν ένα νέο από θεραπευτικής 
άποψης δρόµο καταπολέµησης των 
λοιµώξεων. Αυτά, επίσης, δείχνουν ότι 
η λειτουργία των κυττάρων NK πρέπει 
να ελεγχθεί λεπτοµερώς προκειµένου 
να εγγυηθεί µια σωστή αντίδραση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος. «Στο εξής 
ο στόχος µας είναι να ανακαλύψουµε 
περισσότερο από πριν τους βιολογικούς 
µηχανισµούς  και να εργαστούµε σε 
συνεργασία µε την βιοφαρµακευτική 
βιοµηχανία και τα νοσοκοµεία ώστε να 
αξιολογήσουµε το πιθανό φάρµακο 
αυτού του νέου τύπου θεραπείας 
κυρίως για τους ασθενείς των οποίων 
το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι ήδη 
πολύ αποδυναµωµένο όπως είναι 
οι περιπτώσεις ασθενών που έχουν 
υποστεί αντικαρκινική χηµειοθεραπεία», 
τονίζει ο Eric Vivier. 

http://www.cfoagenda.gr
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Αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων του 21ου αιώνα
R&D: οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα εµβολίων
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 Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ 
ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Η αξία του Εµβολιασµού

Τα εµβόλια είναι ο µεγάλος σύµµαχος της ανθρωπότητας στον αγώνα κατά των 
λοιµωδών νοσηµάτων. Επίσης, ο εµβολιασµός συµβάλλει στην κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη µειώνοντας τις επιδηµίες, την απώλεια της παραγωγικότητας, 
τις εισαγωγές σε νοσοκοµεία και το υψηλό κόστος των θεραπειών, περιορίζοντας 
µε αυτό τον τρόπο τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των ασθενειών στην κοινωνία. 
Σύµφωνα µε µια Ελληνική φαρµακοοικονοµική αξιολόγηση του 2010, εκτιµάται ότι 
ο συστηµατικός εµβολιασµός για παράδειγµα µε το 13-δύναµο συζευγµένο αντί-
πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο θα επιφέρει, πλέον της πρόληψης των επικινδύνων για την 
ζωή πνευµονιοκοκκικών λοιµώξεων και ετήσια εξοικονόµηση 4,4 εκατοµµυρίων ευρώ 
για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της χώρας µας. 
Από την άλλη, η µείωση του ποσοστού της εµβολιαστικής κάλυψης ενός πληθυσµού 
µπορεί να οδηγήσει στην επανεµφάνιση και εξάπλωση µεταδοτικών νοσηµάτων, όπως 
η ιλαρά, ο κοκκύτης, η διφθερίτιδα ή ακόµα και η πολιοµυελίτιδα. Υπενθυµίζουµε 
ότι από το 2008 έως σήµερα εµφανίζονται στη ∆υτική Ευρώπη επιδηµίες ιλαράς, 
κοκκύτη και παρωτίτιδας. Αυτές οι επιδηµίες συνεχίζουν να εξαπλώνονται στην 
Ευρώπη, προκαλώντας περιστατικά σε άτοµα που δεν έχουν ανοσία ή δεν έχουν 
εµβολιαστεί επαρκώς.

Νέα εµβόλια

Τέσσερις αιώνες µετά από το πρώτο εµβόλιο της ευλογιάς η σύγχρονη επιστήµη 
των εµβολίων παρουσιάζει αλµατώδη ανάπτυξη και θέτει σύγχρονους στόχους, 
αναπτύσσοντας 3 βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την µελέτη και την έρευνα 
παραγωγής εµβολίων έναντι νέων νοσηµάτων που σήµερα αποτελούν ολοένα και 
µεγαλύτερο πρόβληµα για την ανθρωπότητα καθώς δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν 
αποτελεσµατικά. Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη εµβολίων 
έναντι του ιού HIV του ιού Ebola του ιού SARS, του κυτταροµεγαλοιού, έναντι της 
Νόσου Alzheimer της Σκλήρυνσης κατά πλάκας καθώς και παραγωγή εµβολίων 
έναντι αλλεργιών του δάγκειου πυρετού και της ελονοσίας. Στο κεφάλαιο αυτό 
συµπεριλαµβάνεται και η πρόκληση παραγωγής εµβολίων για την 3η ηλικία µε την 
παραγωγή σύγχρονων εµβολίων για τη γρίπη, τον πνευµονιόκκοκο και τον Έρπητα 
ζωστήρα τα οποία θα προστατέψουν την ήδη επιβαρυµένη υγεία σε έναν πληθυσµό 
που αναλογικά µεγαλώνει και αυξάνεται σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό. Ο δεύτερος 
άξονας είναι η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων εµβολίων µε τη χρήση σύγχρονων 
µεθόδων παρασκευής για τη βελτίωση τους, παρέχοντας ευρύτερη προστασία, 
µακροχρόνια προστασία και µεγαλύτερη ασφάλεια µε τη χρήση πιο εξελιγµένων 
τρόπων παραγωγής. Ο τρίτος άξονας είναι η παραγωγή εµβολίων έναντι καρκίνων, 
που αποτελεί µία πολύ µεγάλη πρόκληση, αλλά και µία πραγµατικότητα καθώς ήδη 
έχουµε στα χέρια µας το πρώτο αντικαρκινικό εµβόλιο έναντι του καρκίνου τραχήλου 
µήτρας καρκίνου, του  κόλπου και του καρκίνου αιδοίου.

Μηνιγγίτιδα:  
Συζευγµένα εµβόλια

Τρία είδη βακτηρίων ευθύνονται για τα 
περιστατικά µηνιγγίτιδας παγκοσµίως, 
τα Haemophilus influenza, 
Streptococcus pneumonia & Neisseria 
meningitides. Το τελευταίο είναι και το 
πλέον σύνηθες αφού όπως εκτιµάται το 
10-25% του παγκόσµιου πληθυσµού 
είναι φορέας συγκεκριµένου βακτηρίου 
και, είναι το µόνο παθογόνο, από τα 
τρία βακτήρια, που προκαλεί επιδηµία.

•  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έναρξη 
της νόσου είναι αιφνίδια και 
θανατηφόρος µέσα σε 24-48 ώρες 
από την εµφάνισή της. 

•  Μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας 
έχουν τα νήπια κάτω του ενός έτους 
όµως τα τελευταία χρόνια αυξηµένα 
ποσοστά εµφανίζονται και σε 
εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 
15-24 ετών. 

•  Νέες εξελίξεις στον τοµέα των 
εµβολίων έρχονται και από την 
Novartis η οποία πρωτοστατεί 
τον τελευταίο χρόνο µε το πρώτο 
τετραδύναµο συζευγµένο εµβόλιο 
για τον µηνιγγιτιδόκοκκο, το γνωστό 
Menveo της εταιρείας Novartis, το 
οποίο ενδείκνυται για την ενεργή 
ανοσοποίηση εφήβων ηλικίας άνω 
των 11 ετών καθώς και ενηλίκων 
που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης στο 
Neisseria meningitides οροοµάδες 
A,C,W-135 & Y. Η τεχνολογία του 
συγκεκριµένου εµβολίου διαφέρει 
κατά πολύ από την αντίστοιχη άλλων 
συζευγµένων εµβολίων για τον 
µηνιγγιτόκοκκο καθώς µπορεί να 
χορηγηθεί µε ασφάλεια ταυτόχρονα 
µε τα εµβόλια HPV και Tdap καθώς 
η συγχορήγηση δεν επηρέασε το 
επίπεδο κλινικής προστασίας

Special Report

Εµβόλια & Εµβολιασµός
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Γνωρίζετε ότι μπορείτε να
προστατεύσετε την κόρη σας από τον
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;
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Τώρα μπορείτε να την προστατεύσετε.
Ενημερωθείτε από το γιατρό σας για το εμβόλιο έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
Ο εμβολιασμός συνιστάται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών σε κορίτσια και νέες γυναίκες 
12 έως 26 ετών και καλύπτεται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Όπως όλα τα εμβόλια το Cervarix®, χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Έχει ενδείξεις και 
αντενδείξεις. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν κάνετε το εμβόλιο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα: www.cervarix.gr

 

Άννα, 45.  Νόμιζα ότι επειδή δεν
υπάρχει ιστορικό στην οικογένειά  
μου, δεν χρειαζόταν να εμβολιαστεί 
η κόρη μου.

Μαρίνα, 15.  Νόμιζα ότι είμαι 
σε πολύ μικρή ηλικία για να 
εμβολιαστώ.

Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, το Cervarix® μπορεί να μην προστατεύσει πλήρως όλα τα άτομα που θα εμβολιαστούν. Επειδή το Cervarix® δεν θα προστατέψει από όλους τους τύπους του ιού 
των ανθρώπινων θηλωμάτων, πρέπει να συνεχίζεται η λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων έναντι της έκθεσης στον HPV και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών. Αν και ο 
εμβολιασμός μπορεί να σας προστατεύσει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, δεν υποκαθιστά τον τακτικό προληπτικό έλεγχο του τραχήλου της μήτρας. Πρέπει να συνεχίσετε να 
ακολουθείτε τις συμβουλές του γιατρού σας όσον αφορά στο τραχηλικό επίχρισμα/τεστ Παπανικολάου (εξέταση για μεταβολές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας που προκαλούνται από μία 
HPV λοίμωξη) και τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα. Το Cervarix® δεν πρέπει να χορηγείται εάν το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί έχει σοβαρή λοίμωξη με υψηλό πυρετό. Μπορεί να είναι 
αναγκαίο να αναβάλετε τον εμβολιασμό μέχρι την ανάρρωση. Μία ελαφρά λοίμωξη, όπως ένα κρυολόγημα, δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά συζητήστε το πρώτα με τον γιατρό σας. Πρέπει να 
ενημερώσετε τον γιατρό εάν το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί έχει πρόβλημα με αιμορραγίες ή εμφανίζει εύκολα μώλωπες. To Cervarix® χορηγείται μόνο ενδομυϊκά και σε καμία περίπτωση 
δεν χορηγείται σε φλέβα.

http://www.cervarix.gr
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Πνευµονιόκοκκος: Εµβολιασµός και για ενηλίκους 

Η πνευµονιοκοκκική νόσος, µια συχνή και δυνητικά σοβαρή λοίµωξη προκαλεί 
περίπου 1,6 εκατ. θανάτους κάθε χρόνο παγκοσµίως, κυρίως σε βρέφη και 
ηλικιωµένους, ενώ η διεισδυτική µορφή της νόσου αποδεικνύεται θανατηφόρος σε 
ποσοστό έως και 20% των προσβεβληµένων ενηλίκων. Η σηµασία του εµβολιασµού 
για την πρόληψη της πνευµονιοκοκκικής νόσου στους ενήλικες ήταν ένα από τα 
θέµατα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσηµάτων 
Θώρακος που έγινε τον περασµένο Νοέµβριο στην Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευµονολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευµονολογικής Εταιρείας επισηµαίνει ότι «το φορτίο της 
πνευµονιοκοκκικής νόσου και ιδιαίτερα της πνευµονίας, είναι τεράστιο τόσο στην 
Ελλάδα όσο και παγκοσµίως. Η πνευµονιοκοκκική πνευµονία, και ιδιαίτερα η πιο 
σοβαρή µορφή της που προκαλείται από τη διείσδυση βακτηρίων στο αίµα, έχει 
κακή πρόγνωση για τους ασθενείς και είναι εξαιρετικά πιθανό να προκαλέσει τον 
θάνατο. Η ανάρρωση των ασθενών περιλαµβάνει πολυήµερη νοσηλεία, ενώ µπορεί 
να περάσουν και αρκετοί µήνες πριν αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους, ιδιαίτερα 
στους ηλικιωµένους».
Τη λύση ήρθε να δώσει το νέο 13δύναµο συζευγµένο πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο 
Prevenar 13 (PCV13) της εταιρείας Pfizer, που  είναι ήδη εγκεκριµένο για βρέφη και 
παιδιά από 6 εβδοµάδων έως 5 ετών και πάνω από 350 εκατοµµύρια δόσεις του 
έχουν χορηγηθεί παγκοσµίως µε ασφάλεια και το οποίο πρόσφατα πήρε έγκριση 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΑ) καθώς και τον FDA, για το 
ηλικιακό φάσµα των 50 ετών και άνω, που η πρόληψη έναντι της πνευµονιοκοκκικής 
νόσου είναι εξίσου αναγκαία όσο και στα παιδιά. Το σηµαντικό είναι ότι µε µόνο µια 
δόση εφάπαξ θα µπορεί ο εµβολιασµένος άνω των 50 ετών να θωρακίζεται έναντι 
σοβαρών µορφών της πνευµονιοκοκκικής νόσου.Και όπως είναι ήδη γνωστό η  
Pfizer περιµένει µέχρι το τέλος του 2013 τη νέα ένδειξη του Prevenar 13 για ηλικίες 
5-49 ετών ένα σηµαντικό βήµα για το εµβολιασµό µια µεγάλης ηλικιακής γκάµας 
που αυτή τη στιγµή είναι εκτός εµβολιασµών πρόληψης. Να σηµειώσουµε δε, ότι 
η Pfizer κατέχει µια σηµαντική θέση στον τοµέα έρευνας εµβολίων. Εκτός από  το 
13δύναµο µέσα στα επόµενα 3 χρόνια υπολογίζεται να έχει έτοιµο νέο εµβόλιο για 
την µηνιγγίτιδα από τον µηνιγγιτιδόκκοκο οµάδας Β, ένα επίσης πολύ σηµαντικό 
θεραπευτικό εµβόλιο, που βρίσκεται και αυτό σε στάδιο ανάπτυξης, για την νόσο 
Alzheimer’s και ένα εµβόλιο ενάντια στις λοιµώξεις από τον σταφυλόκοκκο.

HPV: Τα νέα δεδοµένα

Ένας ιός που έκανε την εµφάνισή του τα τελευταία χρόνια και δεν αφορά µόνο το 
γυναικείο φύλο όπως λανθασµένα είχε κυκλοφορήσει στις αρχές της εµφάνισής του, 
αλλά και τους άνδρες καθώς στην Ευρώπη, οι τύποι 16 και 18 ευθύνονται για το 
75% του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, το 95% του καρκίνου του αιδοίου και 
του κόλπου, αλλά και πάνω από το 80% του καρκίνου του πρωκτού και του πέους 
στους άνδρες. Ταυτόχρονα φαίνεται να προκαλούν νοσήµατα και εκτός γεννητικής 
χώρας µια και επίσηµες επιδηµιολογικές µελέτες δείχνουν ότι οι τύποι 16 και 18 
εµπλέκονται σε ποσοστό πάνω από 95% στους καρκίνους της βάσης της γλώσσας και 
της αµυγδαλής,καρκίνοι οι οποίο συναντώνται κυρίως σε άνδρες. Οι τύποι 6 και 11 
ευθύνονται για το 90% των γεννητικών κονδυλωµάτων στην Ευρώπη και το 15% των 
χαµηλού βαθµού προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της µήτρας (CIN 1).
Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας, ο µοναδικός καρκίνος ο οποίος µπορεί 
να προληφθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 95%, προκαλείται από λοίµωξη µε 

      ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Τι δηλώνουν οι ειδικοί: 

«Τα εµβόλια σώζουν περισσότερα από  
3 εκατοµµύρια ζωές παγκοσµίως κάθε 
χρόνο και προφυλάσσουν ακόµα 
περισσότερα εκατοµµύρια ατόµων από 
νόσο ή ισόβια αναπηρία».  
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ)

«Τα εµβόλια αποτελούν ένα από τα 
µεγαλύτερα επιτεύγµατα στο πεδίο 
της ∆ηµόσιας Υγείας. Ο ρόλος είναι να 
διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστηµα του 
οργανισµού ώστε να παράγει αντισώµατα 
απέναντι στις λοιµώξεις». 
«Σηµαντική εξέλιξη στο τοµέα 
των εµβολίων» όπως τονίζει ο κ. 
Κωνσταντόπουλος, «αποτελεί το Νέο 
Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών για 
Ενήλικες. Μην ξεχνάµε, ότι όπως και 
στις µικρές ηλικίες έτσι και στις µεγάλες 
το σύστηµα του οργανισµού εξασθενεί. 
Αυτό µας αναγκάζει να το βοηθάµε 
προφυλάσσοντας το από πιθανές 
ιώσεις που µπορούν να εξελιχθούν 
σε επικίνδυνες ασθένειες, όπως για 
παράδειγµα µια γρίπη που είναι εύκολο 
σε ένα εξασθενηµένο οργανισµό να 
εξελιχθεί σε πνευµονία και το µικρόβιο του 
πνευµονιόκκοκου να αποβεί µοιραίο. 
Ο εµβολιασµός για τον πνευµονιόκοκκο  
σε έναν ενήλικα θα αποτρέψει µια  
τέτοια εξέλιξη. Τα οφέλη είναι τεράστια  
όχι µόνο για την υγεία αλά και για το 
σύστηµα υγείας».  
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος 
καθηγητής Παιδιατρικής του Παν/
µιου Αθηνών και πρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών.

«Τα εµβόλια είναι εξαιρετικά ασφαλή γιατί 
για να χρησιµοποιηθούν εξασφαλίζεται 
ότι πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις, 
τις οποίες ορίζουν οι αρµόδιοι διεθνείς 
οργανισµοί (ΕΟΦ, EMA, FDA)» 
Τζένη Κουρέα- Κρεµαστινού, 
Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.
Π.ΝΟ. και Καθηγήτρια ∆ηµόσιας & 
∆ιοικητικής Υγιεινής της Εθνικής 
Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας.

«Τα συζευγµένα εµβόλια συνιστούν ένα 
σηµαντικό βήµα µπροστά στην ανάπτυξη 
αποτελεσµατικών εµβολίων κατά των 
βακτηριακών παθογόνων. 
Η εισαγωγή τους στην ιατρική έχει 
οδηγήσει σχεδόν σε εξάλειψη της νόσου 
H. Influenza τύπου b και έχει µειώσει 
σηµαντικά την επίπτωση της νόσου 
S.pneumoniae, γιατί σε αντίθεση µε τα 
πολυσακχαριτικά δηµιουργούν στον 
οργανισµό ανοσολογική µνήµη»
∆ηµήτρης Καφετζής, καθηγητής 
Παιδιατρικής Παν/µιου Αθηνών



BOUSSIAS COMMUNICATIONS ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 No 94

98

http://www.pfizer.gr


EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

BOUSSIAS COMMUNICATIONS

99

ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 No 94

Ιδιαιτέρως θετικά είναι τα τελευταία νέα 
σχετικά µε δύο δύσκολες στη θεραπεία τους 
ασθένειες, το AIDS και την Ηπατίτιδα C. 

•  Βρετανοί ερευνητές ανακοίνωσαν 
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα από την 
πρώτη κλινική δοκιµή ενός εµβολίου κατά 
της χρόνιας ηπατίτιδας C. Ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιµά ότι 
περίπου 170 εκατ. άνθρωποι διεθνώς 
έχουν µολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας 
C, ο οποίος εξαπλώνεται ιδίως από 
µεταγγίσεις µολυσµένου αίµατος και από 
χρήση µολυσµένων συριγγών που κάνουν 
οι τοξικοµανείς. Ο ιός µπορεί να τεθεί υπό 
έλεγχο σε αρκετούς ασθενείς µε αντι-ιικά 
φάρµακα (όπως η ιντερφερόνη και η 
ριµπαβιρίνη), όµως ένα εµβόλιο -που δεν 
υπάρχει ακόµα- θα αποτελούσε σηµαντική 
πρόοδο για την καταπολέµηση της νόσου.

•  Αµερικανοί επιστήµονες παρουσίασαν 
εξίσου ενθαρρυντικά ευρήµατα από µια 
κλινική δοκιµή σε πειραµατόζωα ενός 
εµβολίου κατά ενός ιού συγγενικού του 
AIDS. Οι δοκιµές έγιναν σε µαϊµούδες και 
έδειξαν ότι το νέο πειραµατικό εµβόλιο 
µειώνει κατά τουλάχιστον 80% τις 
πιθανότητες µόλυνσης από τον ιό SIV, 
συγγενικός ιός του HIV, δεδοµένου ότι ο 
HIV δε µολύνει τις µαϊµούδες. 

•  «Πράσινο φως» για έναρξη κλινικών 
δοκιµών του εµβολίου SAV001, έδωσε ο 
Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων των 
ΗΠΑ, για την έναρξη κλινικών δοκιµών 
σε ανθρώπους. Η ανακοίνωση έγινε στο 
πανεπιστήµιο του Western Ontario στο 
Οντάριο. Επιστήµονες του πανεπιστηµίου 
Western Ontario, ανέπτυξαν το εµβόλιο, 
που προκαλεί την ισχυρή αντίδραση του 
ανοσοποιητικού σε αρχικές δοκιµές και 
φαίνεται να µην έχει παρενέργειες. Το 
εµβόλιο, SAV001, θα πρέπει να περάσει από 
3 φάσεις κλινικών δοκιµών σε ανθρώπους.

  ΗΠΑΤIΤΙ∆Α C & AIDS 
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 Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδροµής 350€ (συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ) 

ογκογόνους τύπους του ιού HPV. Τα µεγαλύτερα ποσοστά λοίµωξης µε τον ιό 
αυτό, παρατηρούνται σε κοπέλες ηλικίας 18-24 ετών. Οι γυναίκες µπορούν να 
προστατευτούν µέσω του εµβολιασµού, ο οποίος µειώνει την πιθανότητα εµφάνισης 
του καρκίνου τραχήλου και καλύπτεται πλήρως από τα ασφαλιστικά ταµεία.  
Ο εµβολιασµός συστήνεται σε κορίτσια 12-15 ετών και σε νέες κοπέλες από 16-26 
ετών που έχουν εµβολιαστεί στη συνιστώµενη ηλικία. Στη χώρα µας κυκλοφορούν 
δύο εµβόλια για τον ιό HPV, τα Cervarix και Gardasil. Το Cervarix προστατεύει από 
τους συχνότερους ογκογόνους τύπους του HPV, τους 16 και 18 που ευθύνονται για 
το 70% των περιπτώσεων της νόσου, ενώ επίσης έχει δείξει προστασία και έναντι 
των 3 επόµενων συχνότερων ογκογόνων τύπων 31, 33 και 45. Οι 5 αυτοί τύποι του 
HPV ευθύνονται συνολικά για περισσότερο από το 80% των περιστατικών καρκίνου 
τραχήλου της µήτρας. Το Cervarix κυκλοφορεί σε 114 χώρες και έχουν διατεθεί 25 
εκατοµµύρια δόσεις παγκοσµίως. Στην Ελλάδα το Cervarix κυκλοφόρησε το 2007 και 
έχουν διατεθεί 177.000 δόσεις. Στο 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο  «Women’s Health & Disease 
2011», παρουσιάστηκαν τα τελευταία δεδοµένα σχετικά µε το εµβόλιο Cervarix όπου 
ανέφερε ο Philippe Simon, Καθηγητής Γυναικολογίας, Universite Libre de Bruxelles: 
«Τα τελευταία δεδοµένα του εµβολίου δείχνουν ότι η αποτελεσµατικότητά του 
έναντι του καρκίνου τραχήλου της µήτρας φτάνει συνολικά το 93%, ενώ διατηρεί 
υψηλά επίπεδα αντισωµάτων για 8,4 έτη. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν το όφελος που 
προσφέρει ο εµβολιασµός έναντι του καρκίνου τραχήλου της µήτρας στη ∆ηµόσια 
Υγεία». Επιπλέον, η GlaxoSmithKline, µε ηγετική θέση στον κλάδο, διαθέτει στη 
χώρα µας 17 εµβόλια καλύπτοντας όλο το φάσµα των απαιτήσεων του Εθνικού 
Προγράµµατος Εµβολιασµών για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών όπως η ηπατίτιδα 
Α & Β, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 
πολιοµυελίτιδα, ο πνευµονιόκοκκος και η εποχική γρίπη .Το Gardasil της εταιρείας 
Vianex / Sanofi Pasteur MSD και το οποίο διατίθεται στην αγορά µέσω της Vianex, 
είναι ένα τετραδύναµο εµβόλιο έναντι των τύπων 6,11,16,18 του ιού των ανθρώπινων 
θηλωµάτων (HPV). Οι µελέτες φάσης ΙΙΙ που διεξήχθηκαν έχουν δείξει υψηλή και 
σταθερή αποτελεσµατικότητα 98%  έναντι των υψηλόβαθµων προκαρκινικών  
βλαβών του τραχήλου, 100% έναντι των υψηλόβαθµων προκαρκινικών βλαβών του 
αιδοίου & 99% έναντι των γεννητικών κονδυλωµάτων.
Σήµερα κυκλοφορεί σε 123 χώρες στον κόσµο και έχουν διατεθεί πάνω από 
74 εκατοµµύρια δόσεις σε όλο τον κόσµο. Η Iωάννα Τσαούση, Μαιευτήρας-
Γυναικολόγος, Medical Affairs Manager – Vaccines ΜSc executiveMBA,E&B University 
of Athens -Vianex / Sanofi Pasteur MSD, διευκρινίζει ότι για να βγει στην αγορά προς 
χρήση ένα εµβόλιο απαιτούνται  πολυετείς µελέτες, µεγάλος αριθµός συµµετεχόντων 
επιστηµόνων και συνεχείς ελέγχοι σε κάθε στάδιο από την παραγωγή έως τη διάθεσή 
στον άνθρωπο. προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητά και η αποτελεσµατικότητά 
του. Ως εκ τούτου η παραγωγή νέων και αποτελεσµατικών εµβολίων αποτελεί 
πρόκληση τόσο για τη φαρµακοβιοµηχανία όσο και για την ιατρική επιστήµη. 

Α.Α.




