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Υπό την αιγίδα

Η πρόεδρος του Galien Think Tank Greece
κα Τζένη Περγιαλιώτου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει

στο πρώτο Galien Think Tank Greece Forum
τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Ίδρυμα Ευγενίδου*

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Ίδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387, 175 64 Παλ. Φάληρο (είσοδος από Λ. Συγγρού) Τ: 210 94 69 600

⦁ «Η ευαισθητοποίηση των ασθενών να συμμετάσχουν σε κλινικές μελέ-
τες και η σημασία της προσφοράς τους, προς όφελος της ανθρωπότητας»
Γ. Καλαμίτσης, πρόεδρος Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τσιλιμιγκάκη 
Μαρία,
συντάκτρια υγείας 
Ελεύθερος Τύπος
www.ygeia360.gr- 
iasis

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Κούβελας
Δημήτρης, 
καθηγητής 
φαρμακολογίας 
και κλινικής 
φαρμακολογίας, 
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

15.00 - 16.30

16.30 - 16.45

16.45 - 17.00

Έναρξη
Ομιλίες
3ου πυλώνα

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Η κλινική έρευνα στην Ελλάδα: οι τρέχουσες 
προκλήσεις και οι ευκαιρίες ανάπτυξης
⦁ «Το περιβάλλον της κλινικής 
έρευνας στην Ελλάδα του σήμερα. 
Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διε-
ξαγωγή της κλινικής έρευνας»
Θ. Πλεύρης, δικηγόρος με εξειδίκευ-
ση στο ποινικό και ιατρικό δίκαιο, 
νομικός σύμβουλος του Υπουργού 
Υγείας

⦁ «Η εμπειρία από τη διεξαγωγή 
κλινικών μελετών στην Ελλάδα»
Χ. Αντωνόπουλος, medical director, 
Roche Hellas

⦁ «Σχέδιο βελτίωσης του πλαισίου 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών 
στην Ελλάδα - Νέοι στόχοι και 
προτάσεις για την ενίσχυση της 
κλινικής έρευνας» Γ. Σιβολαπένκο, 
αναπληρωτής καθηγητής φαρμα-
κευτικής, διευθυντής εργαστηρίου 
φαρμακοκινητικής, Πανεπιστήμιο 
Πατρών

⦁ «Αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαί-
σιο» Β. Αραχωβίτης, δικηγόρος με 
εξειδίκευση σε θέματα υγείας, επι-
χειρήσεων και νομοθετικά ζητήματα, 
συντονιστής advisory board GTTG

⦁ «Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός 
για τις κλινικές δοκιμές και η 
εφαρμογή του ως μοχλός ανάπτυ-
ξης της κλινικής έρευνας»
Θ. Πλεύρης, δικηγόρος με εξειδίκευση 
στο ποινικό και ιατρικό δίκαιο, νομι-
κός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας

⦁ «Τα οφέλη από τη διεξαγωγή κλι-
νικής έρευνας στην Ελλάδα, για 
τους ασθενείς, την επιστημονική 
κοινότητα, το σύστημα υγείας και 
την εθνική οικονομία» Δ. Κούβελας, 
καθηγητής φαρμακολογίας και κλινικής 
φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 
Μ. Αλεξανδράκης, associate director, 
policy & communications, MSD Hellas

14.15 - 15.00

12.45 - 14.15

Ελαφρύ γεύμα

Η χρηματοδότηση της καινοτομίας στην υγεία-
Η συνάντηση του επιθυμητού με το εφικτό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Καραγιώργος 
Δημήτρης, 
συντάκτης υγείας 
ΕΘΝΟΣ - iatronet

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Σουλιώτης 
Κυριάκος, επίκουρος 
καθηγητής πολιτικής 
υγείας, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

Έναρξη
Ομιλίες
2ου πυλώνα

⦁ «Τι είναι πραγματικά καινοτόμο 
στην υγεία»
Μ. Γείτονα, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια οικονομικών της υγείας, Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου

⦁ «Το επιθυμητό: διαστάσεις και 
οπτικές για τις νέες τεχνολογίες-
πρόληψη-θεραπεία-διαδικασίες»
Ε. Θηραίος, γενικός γιατρός, γενικός 
γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

⦁ «Η πλευρά των ασθενών»
Μ. Λάμπρου, πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων 
(Π.Ε.Σ.ΠΑ.) & της Ελληνικής Εταιρείας 
Οζώδους Σκληρύνσεως (Ε.Ε.Ο.Σ.)

⦁ «Η άποψη των επαγγελματιών 
υγείας» Τ. Τρίψα, διευθύνουσα σύμ-
βουλος IPSOS S.A.

⦁ «Οριοθετώντας το εφικτό στη 
βάση της διεθνούς εμπειρίας: τιμο-
λόγηση και αποζημίωση»
Β. Παπαγιαννοπούλου, value access 
& policy senior manager-Greece & 
Cyprus, Amgen Hellas

⦁ «Συμπεράσματα»
Κ. Σουλιώτης, επίκουρος καθηγη-
τής πολιτικής υγείας, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

Ερωτήσεις - Συζήτηση

09.30 - 10.00

10.00 - 11.00

Προσέλευση κοινού - Καφές

Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί

Περγιαλιώτου Τζένη, πρόεδρος Galien Think Tank Greece
Βορίδης Μάκης, Υπουργός Υγείας
Χριστοφιλοπούλου Εύη, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Λιντζέρης Δημήτρης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Κοντός Δημήτρης, πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Χατζηδάκης Κωστής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ, π. Υπουργός
Κουρουμπλής Παναγιώτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ
Μελάς Παναγιώτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Μάρκου Κατερίνα, ανεξάρτητη βουλευτής, μέλος της επιτροπής κοινωνικών 
υποθέσεων για θέματα υγείας
Lakatos Matyas, managing director Greece and Cyprus Amgen

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Αραχωβίτης 
Βασίλης,
δικηγόρος με 
εξειδίκευση σε 
θέματα υγείας, 
επιχειρήσεων 
και νομοθετικά 
ζητήματα, 
συντονιστής 
advisory board GTTG

Πρόγραμμα

3 Νοεμβρίου 2014 - Ίδρυμα Ευγενίδου
FORUM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Νέτα Σοφία,
συντάκτρια υγείας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Νεκτάριος
Μιλτιάδης,
καθηγητής 
ασφαλιστικής 
επιστήμης
Παν/μιου Πειραιά 
& πρόεδρος 
ασφαλιστικής 
εταιρείας 
Ιnternational Life

11.00 - 12.30

12.30 - 12.45

Έναρξη
Ομιλίες
1ου πυλώνα

Διάλειμμα για καφέ

Εκσυγχρονισμός και βιωσιμότητα
του συστήματος υγείας
⦁ «Επιχειρησιακός σχεδιασμός 
για τον εκσυγχρονισμό του τομέα 
υγείας» Μ. Νεκτάριος, καθηγητής 
ασφαλιστικής επιστήμης Πανεπιστη-
μίου Πειραιά & πρόεδρος ασφαλιστι-
κής εταιρείας Ιnternational Life

⦁ «Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στην ασφάλιση υγείας»
Π. Τήνιος, οικονομολόγος, επίκου-
ρος καθηγητής στο τμήμα στατι-
στικής και ασφαλιστικής επιστήμης, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

⦁ «Ο ρόλος της αυτοφροντίδας 
στη βιωσιμότητα των συστημάτων 
υγείας» Γ. Σαρελάκος, health access 
manager, european association of 
self-medication industry

⦁ «Πρόταση μεταρρύθμισης του 
χρηματοδοτικού συστήματος υγεί-

ας στην Ελλάδα» Α. Βερναρδάκη, 
market access & external relations 
director, AbbVie

⦁ «Προτείνοντας ένα νέο μοντέλο 
διοίκησης δημόσιων νοσοκομεί-
ων» Α. Λέτσιος, διοικητής Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών

⦁ «Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Πώς μπορεί 
να γίνει μονάδα για ασθενείς τε-
λικού σταδίου» Ζ. Γραμματόγλου, 
πρόεδρος του συλλόγου Καρκινοπα-
θών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών 
Αθηνών - «Κ.Ε.Φ.Ι.»

⦁ «Η αξιοποίηση των πασχόντων 
στη χάραξη πολιτικής υγείας»
Α. Καρούνου, πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Ερωτήσεις - Συζήτηση


