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EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS 

Q	ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 
ΕΝΑΡΞΗ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Με αίτημα την αύξηση του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 
 για την φυσικοθεραπεία

Το Κεντρικό ΔΣ του Πανελληνίου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
συνεδριάζει εκτάκτως με θέμα την έναρξη 
κινητοποιήσεων και την οργάνωση 
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από το 
Υπουργείο Υγείας τις επόμενες ημέρες. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «η 
αναστολή παροχής υπηρεσιών στους 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ είναι προ 
των πυλών, ενώ ήδη έχει σημάνει 
συναγερμός για την προετοιμασία των 
Περιφερειακών Τμημάτων σε όλη τη 
χώρα, μετά την 48ωρη προειδοποιητική 
κινητοποίηση των προηγούμενων 
ημερών». Κύριο αίτημα η αύξηση του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την 
φυσικοθεραπεία, καθώς σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία, το έτος 2015 η 
υποβληθείσα δαπάνη ήταν 91.675.120 
ευρώ, το έτος 2016 ήταν 96.144.021 
ευρώ, το έτος 2017 ήταν 95.777.131 
ευρώ, ενώ άγγιξε τα 53.000.000 ευρώ 
μόνον για το α εξάμηνο του 2018 με 
επιτρεπτή 34.000.000 ευρώ. Σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο του ΠΣΦ Πέτρο 
Λυμπερίδη: «Είναι πολύ σημαντικό που 
ο ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες 
που παρέχονται από τα εργαστήρια 
φυσικοθεραπείας είναι ποιοτικές και 
οικονομικότερες από άλλες δομές 
υγείας, όπως τα ΚΑΑ και κατευθύνει 
τους ασφαλισμένους στα εργαστήρια 
φυσικοθεραπείας εξοικονομώντας 
πόρους, όμως η παραπάνω εξέλιξη 
μοιραία θα επιφέρει μια αύξηση 
της ετήσιας δαπάνης για υπηρεσίες 
φυσικοθεραπείας, χωρίς, ωστόσο, η 
εν λόγω αύξηση να συνοδευτεί από 
αντίστοιχη – ανάλογη αύξηση της 
προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης του 
ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των συνεδριών 
φυσικοθεραπείας».

Q	ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
Ο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. 
Άκαρπη η συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

Στις κινητοποιήσεις που είχε προγραμματίσει για την Δευτέρα 10 Ιουνίου θα 
προχωρήσει τελικά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων 
(ΠΑΣΙΔΙΚ), καθώς η συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Β. Πλαγιανάκο την 
Τετάρτη 5 Ιουνίου, απέβη άκαρπη. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Συνδέσμου, 
αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια της από 4/6 συνάντησης με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, στο Υπουργείο Υγείας, συναντήθηκε την Τετάρτη 
5 Ιουνίου, το Συντονιστικό Όργανο των ιδιωτικών Ενώσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Βασ. Πλαγιανάκο. Το αντικείμενο της συνάντησης 
ήταν η εξεύρεση λύσης για το θέμα του clawback και ειδικότερα για την εξεύρεση 
τρόπου συμψηφισμού του clawback του β’ εξαμήνου του 2018 με αδιάθετα 
κονδύλια του ΕΟΠΥΥ, όπως για παράδειγμα τα έσοδα που έχει συγκεντρώσει από 
την εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών για υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα, 
τα οποία ανέρχονται περίπου στα 50 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, 
δεν μπόρεσε επί της ουσίας να δεσμευτεί για κάτι συγκεκριμένο, ενώ ταυτόχρονα 
πρότεινε, ασαφέστατα, να γίνουν ανακατανομές ποσών εντός του υπάρχοντος 
κλειστού προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0671.01), για διαφορετικό επιμερισμό του clawback 
χωρίς ουσιαστική δέσμευση και σε ένα θολό τοπίο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, 
είναι σαφές ότι δεν αντιμετωπίζονται τα επείγοντα προβλήματα βιωσιμότητας του 
εργαστηριακού και κλινικοεργαστηριακού τομέα. Παραμένουμε αμετακίνητοι στις 
αποφάσεις σχετικά με την έναρξη των κινητοποιήσεων μας μέσω της αποχής μας από 
τα καθήκοντά μας από τη Δευτέρα 10/06/2019».

Q	ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ
Στα προβλήματα που ανέδειξε η Ομοσπονδία

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ΚΑΙ ΠΦΥ, αυτή τη φορά με 
ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, που χαρακτηρίζει με τη σειρά της «παραπλανητική 
και προσβλητική» τη πρόσφατη ανακοίνωση του ΠΦΥ, όσον αφορά το ζήτημα 
της χρέωσης διαβητικών ασθενών για αναλώσιμα προϊόντα από φαρμακοποιούς, 
κατά παράβαση του κανονισμού. «Σε όσα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 
Σύλλογος αναφέρει στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, 
αδικαιολόγητα αποφεύγει να επικαλεστεί τη νομολογία που υπάρχει στην Ελλάδα, 
αλλά αντιθέτως χαρακτηρίζει τις καταγγελίες αυτές "απολύτως άδικες, (που) 
στηρίζονται σε υπόπτως παραπλανητικά και μεγαλοποιημένα επικοινωνιακώς 
στοιχεία, και αφήνουν ανακριβέστατα απαξιωτική και μειωτική εντύπωση στην 
κοινή γνώμη για τους φαρμακοποιούς", τονίζει στην χθεσινή ανακοίνωσή της η 
Ομοσπονδία. Επαναλαμβάνει δε, ότι μεγάλη μερίδα φαρμακοποιών συνεχίζει 
να ζητά από τους πάσχοντες συμμετοχή, η οποία διαφέρει από φαρμακοποιό 
σε φαρμακοποιό, για τα αναλώσιμα του Διαβήτη, παρόλο που η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
από το Νοέμβριο του 2017, ανέδειξε το πρόβλημα επανειλημμένες φορές, τόσο 
με επιστολές της στον ΕΟΠΥΥ, όσο και με ανακοινώσεις της στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης προσπαθώντας να βάλει «φρένο στην ξέφρενη ασυδοσία».
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Official PublicationΔιοργάνωση

Η Boussias Communications και το Health Daily διοργανώνουν για τέταρτη 
χρονιά τα Healthcare Business Awards, τα βραβεία που αναδεικνύουν 
και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Οι κατηγορίες των βραβείων καλύπτουν  
όλο το φάσμα της Υγείας και απευθύνονται σε:
• Επιχειρήσεις του κλάδου • Συλλόγους Ασθενών • Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
• Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρίες • Νοσοκομεία • Κλινικές & Διαγνωστικά 
Κέντρα • Επιχειρήσεις Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών • Συμβουλευτικές 
Εταιρείες • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης • Επιχειρήσεις εκτός του κλάδου 
της υγείας που υλοποιούν πρωτοβουλίες για την υγεία.

Recognizing Excellence in Healthcare 
Innovation and Investment

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ:  
Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617777, εσωτ. 204, E: ckordouli@boussias.com 

Ζωή Ρακοπούλου, T: 6948 388608, Ε: rakopoulou@boussias.com

Υποβολή Υποψηφιοτήτων:  
έως τις 21 Ιουνίου 2019

Τελετή Απονομής Βραβείων:  
Σεπτέμβριος 2019

Ενημερωθείτε για τις κατηγορίες των βραβείων  
και υποβάλλετε τις υποψηφιότητες σας στο:  
www.healthcareawards.gr

Media SponsorsMedia Partner

https://www.healthcareawards.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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Διοργάνωση

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα

SAVE THE DATE

Συνέδριο Πολιτικών Υγείας για τα Βιο-ομοειδή 

Χορηγίες & Συμμετοχές: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 661 7777, (εσωτ. 204), F: 210 6617 778, E: ckordouli@boussias.com
Ζωή Ρακοπούλου, T: 6948 388608, E: rakopoulou@boussias.com
Περιεχόμενο: Νέλλη Καψή, T: 210 6617 777 (εσωτ. 281), F: 210 6617 778, E: nellykapsi@yahoo.com
Ναταλία Τουμπανάκη, T: 694 7936 708, F: 210 6617 778, E: ntoubanaki@boussias.com

Q	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ
Πρόγραμμα με συμμετοχή 560 ατόμων

Μνημόνιο συνεργασίας για την συμμετοχή απεξαρτημένων από όλα τα 
Θεραπευτικά Προγράμματα και από όλη την Ελλάδα στο έργο «Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Προώθησης στην Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων», με 
αποκλειστικό δικαιούχο το ΚΕΘΕΑ, υπέγραψαν χθες Πέμπτη 6 /6, στο υπ. Υγείας, 
οι αναγνωρισμένοι φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων του ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 
ΨΝΑ-18ΑΝΩ, ΨΝΘ, ΓΝ Κέρκυρας «Αγ. Ειρήνη», ΓΝ Ιωαννίνων «Χατζηκώνστα». 
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, πανελλαδικό πρόγραμμα με ορίζοντα 
τετραετίας με σκοπό την επανένταξη περισσότερων από 560 απεξαρτημένων 
ατόμων. Ο αριθμός των ωφελούμενων, το εύρος και η γεωγραφική κατανομή των 
παρεμβάσεων, η χρονική διάρκεια και το ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης, 
καθιστούν το Σχέδιο αυτό το μεγαλύτερο στο είδος του που έχει υλοποιηθεί μέχρι 
σήμερα στη χώρα μας. Το πρόγραμμα θα αρχίσει στο τέλος του 2019, σε όλες 
τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, με στόχο την εκπαίδευση, επαγγελματική 
κατάρτιση και προώθηση στην αγορά εργασίας 560 ατόμων, προερχόμενων από 
προγράμματα όλων των αναγνωρισμένων φορέων θεραπείας. Τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση έχει αναλάβει το ΚΕΘΕΑ. Οι συμμετέχοντες στα θεραπευτικά 
προγράμματα εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως μακροχρόνιας, ή 
εργάζονται ευκαιριακά. Κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, η οποία είναι 
κύριος στόχος της απεξάρτησης και κρίσιμος παράγοντας πρόληψης της υποτροπής, 
έρχονται αντιμέτωποι με τις ελλείψεις τους σε εκπαίδευση, δεξιότητες και εμπειρία, 
αλλά και τον κοινωνικό στιγματισμό.

Q	ΚΥΠΡΟΣ: ΔΩΡΕΑ  
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
Ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ

Σε δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ 
για την ανέγερση μίας ή και περισσοτέρων 
μονάδων Υγείας στο Μάτι, προχωρά η 
Κύπρος. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 
της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής 
των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με τη συνομολόγηση των 
υπουργείων Υγείας των δύο μερών, θα 
υπογραφεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. 
Με τη συμφωνία αυτή υλοποιείται η 
κοινή δέσμευση και απόφαση στην οποία 
κατέληξαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
για την ενίσχυση του τομέα Υγείας στην 
περιοχή της τραγωδίας. Ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων, Νικόλαος Βούτσης, 
μετά το τέλος της συνάντησης με τον 
Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Αθήνα, Κυριάκο Κενεβέζο, δήλωσε 
ότι συζητήθηκε «η υλοποίηση πλέον 
της κοινής δέσμευσης και της απόφασης 
η οποία υπήρξε στη συνάντηση του 
Προέδρου κ. Αναστασιάδη με τον 
Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα για μια μεγάλης 
κλίμακας υλική βοήθεια προς τον σκοπό 
να ενισχυθεί ο τομέας της Υγείας στην 
περιοχή της τραγωδίας στο Μάτι και την 
ευρύτερη περιοχή». 



BOUSSIAS COMMUNICATIONS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIΟΥ 2019 No 1755

4

TO ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ!

H ιστορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας φαρμάκου στη 
χώρα μας, για πρώτη φορά σε μια πολυτελή, συλλεκτική έκδοση! Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, 
παρακολουθήσετε πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτες φαρμακευτικές βιομηχανίες, πώς επιβίωσαν μέσα στον πόλεμο  
και στις διαδοχικές κρίσεις που ακολούθησαν, πώς αναπτύχθηκαν σε ξένες αγορές και πώς συνέβαλλαν διαχρονικά  
στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η έκδοση καλύπτει την πορεία από τις παραδοσιακές θεραπείες στα βιομηχανοποιημένα σκευάσματα, την απαρχή 
των πρώτων βιομηχανικών μονάδων στη μεταπολεμική Ελλάδα και την εξέλιξη των σύγχρονων φαρμακοβιομηχανιών. 
Στο πλαίσιο της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και οι πιο σημαντικές προσωπικότητες  
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μαζί με ιστορικά στελέχη ξένων φαρμακευτικών εταιρειών.
Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για την ιστορία των Εμβολίων στην Ελλάδα, καθώς και για τη συνεργασία ξένων 
φαρμακοβιομηχανιών με ελληνικές εταιρείες. 

Για να αποκτήσετε την έκδοση, επικοινωνήστε: 
Χρυσούλα Κορδούλη, Τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 204) , 694 6236795 ή στείλετε email στο: ckordouli@boussias.com
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Q	ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Στο συγκρότημα Αρεταιείου - Αιγινητείου

Τελετή εγκαινίων για τις νέες τριώροφες κτηριακές εγκαταστάσεις, εντός του 
νοσοκομειακού συγκροτήματος Αρεταιείου - Αιγινητείου, του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 6/6. Οι εν λόγω κτηριακές 
εγκαταστάσεις θα φιλοξενήσουν εξωτερικά ιατρεία της Νευρολογικής και 
Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο ισόγειο και Κλινικές και Τμήματα αντίστοιχου 
επιστημονικού αντικειμένου στον 1ο και 2ο όροφο για την υλοποίηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης του Αιγινητείου Νοσοκομείου. Στον υπόγειο 
χώρο του κτηρίου θα εγκατασταθεί σύστημα Ρομποτικής Στερεοτακτικής 
Ακτινοχειρουργικής και Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας. 
Το πρωτοποριακό αυτό ιατρικό μηχάνημα που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
σοβαρών προβλημάτων υγείας αποτελεί ευγενική δωρεά της μεγάλης Ευεργέτιδας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένης Διγενοπούλου-
Ζαφειροπούλου. 
Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος 
εγκαινιάζοντας τις νέες εγκαταστάσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων: «πρόκειται για 
το πρώτο μηχάνημα που τοποθετείται σε Δημόσιο Νοσοκομείο στη χώρα μας 
και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση και θεραπεία ογκολογικών νοσημάτων 
του εγκεφάλου, της σπονδυλικής στήλης και όλου του σώματος. Το σύστημα 
CyberKnifeSRS έχει λάβει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων 
(FDAapproval) για στερεοτακτικές ακτινοχειρουργικές εφαρμογές σε ολόκληρο το 
ανθρώπινο σώμα».

Q	ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Ελάχιστα περιστατικά αναφέρονται

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, δύο στα δέκα παιδιά στη χώρα μας 
έχουν υποστεί κακοποίηση, ωστόσο λιγότερο από 10% των περιστατικών 
κακοποίησης αναφέρονται και καταγγέλλονται. Με αφορμή τα εν λόγω στοιχεία 
για το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης στη χώρα μας, το κακοποιημένο 
παιδί θα είναι ένα από τα κεντρικά θέματα στο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Παίδων που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ομίλου 
Ιατρικού Αθηνών, από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου 2019. 
«Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης εμφανίζει προοδευτική έξαρση τα 
τελευταία χρόνια και απασχολεί όλο και συχνότερα την κοινή γνώμη και την 
επιστημονική κοινότητα», τονίζει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (ΕΕΧΕΠ), Διευθυντής 
του Β Παιδοχειρουργικού Τμήματος του ΓΝΠΑ «Παναγιώτης & Αγλαΐα 
Κυριακού», Αλέξανδρος Πασσαλίδης. Άλλα σημαντικά θέματα του Συνεδρίου 
αποτελούν οι ορθοπρωκτικές ανωμαλίες και το συγγενές μεγάκολο, για τα 
οποία οι σύνεδροι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις και στρογγυλές τράπεζες 
με τη συμμετοχή διακεκριμένους παγκοσμίως, χειρουργούς παίδων, όπως 
ο Καθηγητής Marc Levitt, Ohio State University, ο Καθηγητής Stuart Hosie, 
München, Germany και ο Dr. Timothy Lee, Houston, Texas.  

Q	ΠΟΥ: ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 
ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Μείωση στα ποσοστά  
των ενηλίκων καπνιστών

Τα επιδημιολογικά δεδομένα 
για το φορτίο του καπνίσματος 
παγκοσμίως, και ειδικότερα στην 
Ελλάδα, παρουσιάστηκαν στο 2ο 
Επιστημονικό Συνέδριο για τη μείωση 
της βλάβης από τον καπνό, που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην 
Αθήνα. Τα διεθνή δεδομένα του 
ΠΟΥ δείχνουν μείωση στα ποσοστά 
των ενήλικων καπνιστών, κυρίως 
στις χώρες με υψηλά εισοδήματα. 
Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των 
καπνιστών παγκοσμίως είναι σε 
αύξηση. Στην Ελλάδα το ποσοστό 
των καπνιστών ανέρχεται σε 37%, 
και παραμένει το υψηλότερο στην 
Ευρώπη. Σε πρόσφατη μελέτη της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
(2017) που παρουσίασε η Αναστασία 
Μπαρμπούνη, καθηγήτρια Δημόσιας 
Υγείας, για τη σχέση του ηλ. τσιγάρου 
με τη διακοπή του καπνίσματος 
στην Αττική, καταγράφηκε ότι 5% 
του πληθυσμού χρησιμοποιεί ηλ. 
τσιγάρο, με την πλειονότητα να είναι 
άνδρες στις ηλικίες των 18-24 και 
25-39 ετών. 
Η καθημερινή χρήση ηλ. τσιγάρου 
βρέθηκε ότι αυξάνει την πιθανότητα 
διακοπής του καπνίσματος.  
Η επιρροή του ηλ. τσιγάρου στη 
συνήθεια του καπνίσματος στους 
νέους είναι αμελητέα, καταρρίπτοντας 
το επιχείρημα ότι αποτελεί 
«πύλη εισόδου» για το κάπνισμα 
παραδοσιακού τσιγάρου, δείχνουν 
οι έρευνες από τη Μ. Βρετανία και 
τις Η.Π.Α., παρά τις διαφορές στη 
χρήση του, όπως ανέφερε ο Dr 
Lion Shahab, Associate Professor in 
Health Psychology, University College 
London. Όσον αφορά τις πολιτικές 
υγείας, οι ευρωπαϊκές χώρες– 
και η Ελλάδα– θα μπορούσαν 
να εγκρίνουν το ηλ. τσιγάρο ως 
εργαλείο για τη μείωση της βλάβης 
από το κάπνισμα στους ενήλικες, και 
να περιορίσουν την προώθηση των 
ηλ. τσιγάρων στους νέους ως επιλογή 
τρόπου ζωής.
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Q	ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΛΟΡΛΑΤΙΝΙΜΠΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Για προχωρημένο,  
μη μικροκυτταρικό καρκίνο 
του πνεύμονα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε υπό 
όρους τη λορλατινίμπη ως μονοθεραπεία 
για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με 
θετικό στην κινάση του αναπλαστικού 
λεμφώματος, προχωρημένο, μη 
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 
(ΜΜΚΠ) των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί 
μετά από αλεκτινίμπη ή σεριτινίμπη ως 
την πρώτη θεραπεία με ALK αναστολέα 
τυροσινικής κινάσης ή κριζοτινίμπη και 
τουλάχιστον έναν ακόμα ALK TKI2. Η 
λορλατινίμπη είναι ένας τρίτης γενιάς ALK 
TKI ο οποίος σχεδιάστηκε εκλεκτικά με 
σκοπό να διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό 
φραγμό, παρουσία ή απουσία 
μεταλλάξεων αντίστασης στη θεραπεία 
με ALK-TKIs3. Η υπό όρους έγκριση 
της λορλατινίμπης από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση βασίστηκε στα αποτελέσματα μιας 
μη τυχαιοποιημένης, δοσομετρικής και 
εκτίμησης δραστικότητας, πολλαπλών 
ομάδων, πολυκεντρικής μελέτης Φάσης 
1/2, B7461001, που αξιολόγησε τη 
λορλατινίμπη για τη θεραπεία ασθενών 
με ALK-θετικό, προχωρημένο ΜΜΚΠ, οι 
οποίοι είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία 
με έναν ή περισσότερους ALK TKIs. 
Συνολικά 139 ασθενείς με μεταστατικό, 
ALK-θετικό ΜΜΚΠ μετά από θεραπεία 
με τουλάχιστον έναν αναστολέα ALK TKI 
δεύτερης γενιάς, όπως η αλεκτινίμπη, 
η μπριγκατινίμπη ή η κριζοτινίμπη 
εντάχθηκαν στη Φάση 2 της μελέτης. 
Ανάμεσα σε αυτούς τους ασθενείς, το 
ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης για 
αυτούς που είχαν λάβει προηγούμενη 
θεραπεία με έναν ALK TKI ήταν 42,9% 
και 39.6% για αυτούς που είχαν λάβει 
θεραπεία με δύο ή περισσότερους.
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Q	ΡΙΜΠΟΣΙΚΛΙΜΠΗ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ  
ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ
Στις γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του μαστού

Η ριμποσικλίμπη της Novartis παρατείνει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής στις 
γυναίκες με HR+/HER2- προχωρημένο καρκίνο του μαστού στη μελέτη φάσης ΙΙΙ 
MONALEESA-7. Η εν λόγω μελέτη αξιολόγησε τη ριμποσικλίμπη συν ενδοκρινική 
θεραπεία (γοσερελίνη συν είτε αναστολέα αρωματάσης είτε ταμοξιφαίνη) ως 
αρχική θεραπεία συγκριτικά με την ενδοκρινική μονοθεραπεία σε προ- και 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικό σε ορμονικό υποδοχέα, αρνητικό σε 
υποδοχέα του ανθρώπινου επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα-2 (HR+/HER2-) 
προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Μετά από διάμεσο διάστημα 
παρακολούθησης 42 μηνών, το ποσοστό επιβίωσης ήταν 70,2% για τις γυναίκες 
που έλαβαν θεραπεία συνδυασμού με ριμποσικλίμπη συγκριτικά με το 46,0% 
για τις γυναίκες που έλαβαν μόνο ενδοκρινική θεραπεία. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάστηκαν στην ενότητα των τελευταίων εξελίξεων στην ετήσια συνάντηση 
ASCO (American Society of Clinical Oncology) 2019 και δημοσιευτήκαν στο 
περιοδικό The New England Journal of Medicine. 

Q	PHILIPS SONICARE PROTECTIVE CLEAN
Νέα «έξυπνη» ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

Η Philips παρουσιάζει την πρώτη «έξυπνη» ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, Philips 
Sonicare Protective Clean, με ενσωματωμένη την τεχνολογία BrushSync, η οποία 
χάρη στους αισθητήρες που διαθέτει, «ανιχνεύει» την υπερβολική πίεση που 
ασκείται κατά το βούρτσισμα και προειδοποιεί τον χρήστη να το προσαρμόσει, 
επιτυγχάνοντας έτσι τον ιδανικό καθαρισμό. Χάρη στον αισθητήρα πίεσης, την 
επιλογή μεταξύ 3 ρυθμίσεων έντασης και τον συνδυασμό με τις νέες ανταλλακτικές 
κεφαλές της Philips Sonicare, εξιδεικευμένες να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες 
-Λεύκανση, Καταπολέμηση της πλάκας, Φροντίδα των ούλων - οι χρήστες 
μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς ότι επιλέγουν το καλύτερο για τη στοματική 
τους υγεία. Η οδοντόβουρτσα αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα σε 
σχέση με μία συμβατική οδοντόβουρτσα και βελτιώνει αποδεδειγμένα έως και 
100% την υγεία των ούλων. Επιπλέον η τεχνολογία BrushSync «ενημερώνει» τους 
χρήστες μετά από τρεις μήνες χρήσης, μέσω φωτεινής ένδειξης στη λαβή, για να 
αντικαταστήσουν την κεφαλή της οδοντόβουρτσας.
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