


Εισαγωγικό Σημείωμα

Όσο οι επιστημονικές εξελίξεις θα προοδεύουν τόσο εδραιώνεται η βεβαιότητα
ότι το κόστος της υγείας συνεχώς θα αυξάνει. Το φαινόμενο γίνεται
περισσότερο εμφανές στα νεοπλασματικά νοσήματα. Φαίνεται ότι σε διεθνές
επίπεδο βρισκόμαστε ήδη σε ένα κριτικό σημείο στο οποίο τα οικονομικά της
υγείας και του καρκίνου, οι τεράστιες επενδύσεις και τα απαιτούμενα κεφάλαια
στην κλινική έρευνα, οι τιμές των φαρμάκων και ιδιαιτέρως των
αντινεοπλασματικών, τα έξοδα των ιδιωτικών και δημοσίων ασφαλιστικών
ταμείων απασχολούν διαρκώς και περισσότερο τις πολιτικές ηγεσίες και τους
ευρύτερους κρατικούς και διεθνείς οικονομικούς φορείς.

Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητους τους συντελεστές που
κατ’ εξοχήν έχουν την ευθύνη της έρευνας, της πρόληψης και της θεραπείας
του καρκίνου για τα οποία διακινούνται στις μέρες μας μυθικά οικονομικά
μεγέθη. Η προοδευτική και τεράστια αύξηση των δεικτών των οικονομικών της
υγείας αφ’ ενός κινητοποιεί την αλλαγή κατευθύνσεων και αποφάσεων και αφ’
ετέρου διεγείρει πλήθος ερωτημάτων απλών και συνθέτων. Έτσι,
παρακολουθώντας την επικαιρότητα βλέπει κανείς να μεγαλώνουν τα ποσοστά
από τους κρατικούς προϋπολογισμούς που διατίθενται για την υγεία και το
φάρμακο, να αλλάζουν πλάνα και πολιτικές υγείας σε κυβερνητικά επίπεδα, να
τροποποιούνται τα δίκτυα υπηρεσιών υγείας, να ανασκευάζονται οι πολιτικές
από ασφαλιστικά ταμεία, να διαμορφώνονται διαφορετικές στρατηγικές
πρόληψης και αντικαρκινικών θεραπειών, να πυροδοτούνται συγκρούσεις
ανάμεσα σε φαρμακευτικές πολυεθνικές εταιρείες και κυβερνήσεις, να
ενδυναμώνονται οι κοινωνικές πιέσεις των συλλόγων καρκινοπαθών.

Από την άλλη μεριά ο επιστήμονας, που είναι εντεταλμένος στην υπηρεσία του
ασθενούς, παρακολουθεί με σκεπτικισμό τα τεκταινόμενα ένθεν κακείθεν,
όμως βρίσκεται στη δίνη ανάμεσα στην επιστημονική δεοντολογία και τη
μέγγενη σκληρών γραφειοκρατικών διαδικασιών και πολιτικο-κοινωνικών
πιέσεων που δυσκολεύουν την καθημερινή άσκηση του λειτουργήματος και
απειλούν την καθαρή ιατρική και επιστημονική σκέψη. Πολλάκις οι άμεσες και
έμμεσες παρεμβάσεις της Πολιτείας εξ αιτίας των δυσμενών οικονομικών της
υγείας και ειδικώς του καρκίνου προκαλούν πλήθος επαγγελματικών
δυσκολιών και προσκομμάτων στον κλινικό ιατρό και τον ερευνητή για τα οποία
δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν έχει κατάλληλα ενημερωθεί και δεν είναι έτοιμος να
αντιμετωπίσει.



Για το λόγο αυτό, η ΕΟΠΕ και η WEB Academy αντιλαμβανόμενη το μέγεθος του
προβλήματος και προβλέποντας ότι το θέμα των οικονομικών της υγείας του
καρκίνου συνεχώς θα διογκούται και μάλλον θα περιπλέκεται στο άμεσο και
απώτερο μέλλον, οργανώνει και δεύτερο Σεμινάριο διευρύνοντας έτσι την
ανάλυση του θέματος που κατεξοχήν απασχολεί την ειδικότητα μας. Όπως
πάντα, εξειδικευμένοι και εγνωσμένου κύρους επιστήμονες θα μεταφέρουν της
εμπειρία τους, θα μεταλαμπαδεύσουν την γνώση τους και θα συζητήσουν
οποιαδήποτε πτυχή του κεφαλαίου των οικονομικών της υγείας του καρκίνου,
αλλά και τις κοινωνικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις που προσλαμβάνει το
ογκώδες αυτό πρόβλημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΟΠΕ

Ι. Μπουκοβίνας

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΟΠΕ WEB ACADEMY

Χ. Ανδρεάδης, Α. Αρδαβάνης



Διευθυντές Σπουδών: Χαράλαμπος Ανδρεάδης, Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Συντονιστής Θεματικής Ενότητας: Ιωάννης Υφαντόπουλος

09:15-09:30      Προσέλευση - Εγγραφές

09:30-09:45      Χαιρετισμός 

09:45-10:15      Εισαγωγή στα Οικονομικά της Ογκολογίας                          Ι. Υφαντόπουλος

10:15-10:45      Διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας πριν και 
                            μετά την οικονομική κρίση                                              Α. Κωνσταντόπουλος

10:45-11:00      Συζήτηση                                                                                                                    

11:00-11:15      Διάλειμμα καφέ

11:15-11:45      Το κλινικό και οικονομικό φορτίο των νεοπλασμάτων 
                            στην Ευρώπη (δημογραφικές, επιδημιολογικές και 
                            οικονομικές τάσεις και προβλέψεις)                                            Α. Χαντζάρας

11:45-12:15      Συστήματα οικονομικής αξιολόγησης των υπηρεσιών 
                            υγείας στην Ευρώπη (HTA, Health Technology 
                            Assessment) (Nice-U.K.) (HAS, France) (IQUIK Germany) 
                            (South European Countries)                                                     Ι. Υφαντόπουλος

12:15-12:45      Προτεραιότητες και πολιτικές αποτίμησης της αξίας 
                            της ογκολογικής θεραπείας                                                      Ν. Κοτσόπουλος

12:45-13:00      Συζήτηση                                                                                                                    

13:00-14:00      Ελαφρύ γεύμα

14:00-14:30      Συστήματα τιμολόγησης διαπραγμάτευσης και 
                            αποζημίωσης στις ογκολογικές θεραπείες (Benelux, 
                            Nordic & Valletta Counties)                                                     Ι. Υφαντόπουλος

14:30-15:00      Managed entry agreements: Financial based agreements,
                              outcome based agreements                        Ι. Υφαντόπουλος, Ν. Κοτσόπουλος

15:00-15:15      Συζήτηση                                                                                                                    

15:15-15:30      Διάλειμμα καφέ

15:30-16:00      Μέτρηση της ποιότητας ζωής. QALY’s, (Generic versus/
                            and Specific Instruments)                                                         Ι. Υφαντόπουλος

16:00-16:30      Πολιτικές ΗΤΑ, Claw Back and Rebate στην Ελλάδα. 
                            Προκλήσεις και προοπτικές                                                     Ι. Υφαντόπουλος

16:30-16:45      Κλείσιμο - Συμπεράσματα                                                                                      

Πρόγραμμα



Διευθυντές Σπουδών
Ανδρεάδης Χαράλαμπος
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ’ Τμήματος Κλινικής
Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Αρδαβάνης Αλέξανδρος
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικός
Υπεύθυνος Α΄ Παθολογικού - Ογκολογικού Τμήματος,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ομιλητές

Κοτσόπουλος Νικόλαος
PhD, Οικονομολόγος Υγείας, University of Maastricht

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Κάτοχος Master Οικονομικών Υγείας, Υποψήφιος Διδάκτωρ,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υφαντόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ, 
Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Οικονομικά 
της Υγείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χαντζάρας Αθανάσιος
MSc, PhD, Διδάκτωρ Οικονομικών Υγείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ημερίδας & 
Τόπος διεξαγωγής

19 Δεκεμβρίου 2019
Ιωνικό Κέντρο

Λυσίου 11, 105 56 Πλάκα
Τηλ.: 210 3246614

Γραμματεία

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελευθερίου Βενιζέλου 154, 17122, Νέα Σμύρνη

Τηλ: 210 9880032, Φαξ: 210 9881303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr

Website: www.events.gr


