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Β́  Περίοδος/  13η Συνάντηση
«πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας: 
προϋποθέσεις ανασυγκρότησης  

και ανάπτυξης»
Αρχαία Ολυμπία, Ξενοδοχείο Αμαλία

15-17 Απριλίου 2016

Εταιρεία Διοργάνωσης: MINDWORK Ε.Π.Ε.
Μ. Μπότσαρη 10, 14561 - Κηφισιά
Τηλ.: 210 6231305, Fax: 210 8014247, 
E-mail: info@mind-work.gr 



παρασκεΥη 15 απριΛιοΥ 2016
18.30 Προσέλέυση 

19.00 έναρξη έργασιών

19.00-21.00 πρωΤη σΥνεδρια 
 «η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας   
 φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας»

Προεδρείο Ελπίδα Πάβη & Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Ομιλίες Για την περιπέτεια της Π.Φ.Υ.: από την πρωτοπορία του σχεδίου Δοξιάδη και της    
 μεταρρύθμισης Αυγερινού στην “αέναη” αδράνεια και κρίση, Άρης Σισσούρας

 Η πρωτοβάθμια φροντίδα και η συμβολή της ασφάλισης υγείας, Σωτήρης Μπερσίμης

 Η αναγκαιότητα μιας διαλεκτικής σύνθεσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Γιάννης Μπασκόζος

 Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός: Χρήστος Ιατρού & Δημήτρης Κοντός 

 Συζήτηση

21.00 ΔείΠνΟ

σαΒΒαΤο 16 απριΛιοΥ 2016
10.00-12.00 δεΥΤερη σΥνεδρια
 «οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο»

Προεδρείο Πάνος Γκούμας & Ελένη Γελαστοπούλου 

Ομιλίες Ανασκόπηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών    
 πολιτικών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Βανέσσα Τσιάντου

 Δαπάνη υγείας και “αντίστροφη υποκατάσταση” στην πρωτοβάθμια φροντίδα:    
 αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες, Νάντια Μπουμπουχαιροπούλου

 Ρητορική και πολιτική στην πρωτοβάθμια φροντίδα: η αναγκαιότητα μιας τεκμηριωμένης   
 προσέγγισης, Ευάγγελος Φραγκούλης

 Κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην πρωτοβάθμια φροντίδα:   
 αλήθειες, εμπόδια και αυταπάτες, Λευτέρης Θηραίος

 Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός: Μπάμπης Οικονόμου & Ρένα Οικονομίδου

 Συζήτηση

12.00-12.30 ΔίΑλείμμΑ/ΚΑΦεΣ

12.30-14.30 ΤριΤη σΥνεδρια 
 «πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις»

Προεδρείο Ειρήνη Μποσινάκου & Γιάννης Πετράκης

Ομιλίες Τάσεις και εξελίξεις στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ποσοτικές   
 εκτιμήσεις και ποιοτικά συμπεράσματα από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία, Γιώτα Ναούμ

 Φραγμοί και εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,   
 Θάνος Μπαλασόπουλος 

Β’ Περίοδος/ 
13η Συνάντηση

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Προϋποθέσεις 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης»

 Η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας στον προσυμπτωματικό έλεγχο (με έμφαση   
 στον καρκίνο), Αναστάσης Σκρουμπέλος

 Έχει εφαρμογή η αρχή του Pareto στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;,     
 Γιάννης Κυριόπουλος 

 Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός: Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης & Θανάσης Βοζίκης

 Συζήτηση

14.30-15.30 ΔίΑλείμμΑ/ΓεΥμΑ

15.30-17.30 ΤεΤαρΤη σΥνεδρια
 «ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων 
 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»

Προεδρείο Νίκος Μανιαδάκης & Πασχάλης Αποστολίδης

Ομιλίες On, off και Gx: αμοιβαιότητα και “ανταγωνισμός”, Μάρκος Ολλανδέζος

 Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας: η αναζήτηση της ισορροπίας    
 ανάμεσα στην ποιότητα και την αποδοτικότητα, Μάριος Κοσμίδης

 Η θέση του φαρμάκου στην πρακτική του disease management στην πρωτοβάθμια   
 φροντίδα υγείας, Κώστας Αθανασάκης

 Γιατί αποτυγχάνει η προσπάθεια διείσδυσης των γενοσήμων στη φαρμακευτική    
 αγορά στη χώρα;, Αντώνης Χαρώνης

 Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός: Νίκος Οικονόμου & Όλγα Οικονόμου 

 Συζήτηση

κΥριακη 17 απριΛιοΥ 2016
10.00-12.00 πεμπΤη σΥνεδρια 
 «από τη ρητορική στην αφήγηση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 
 στην πρωτοβάθμια φροντίδα»

Προεδρείο Γιάννης Βαφειάδης & Γιάννης Ροτζιώκος

Ομιλίες είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μονοδιάστατα ένα ιατρικό ζήτημα ή μια    
 διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση;, Λένα Αλμπάνη

 Η αναζήτηση τεκμηρίωσης και συναίνεσης για τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα  
 υγείας, Χρήστος Λιονής

 είναι δυνατή η ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα;,   
 Αθηνά Τριανταφυλλίδη

 Η ανάπτυξη των δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα: μια προσέγγιση υπό την οπτική της   
 καινοτομίας, Τάσος Συκάκης

 Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός: Αθηνά Δρέττα & Γιάννης Ευδοκιμίδης

 Συζήτηση

12.00-12.30 συμπεράσματα – Τέλος εργασιών

 Ελπίδα Πάβη & Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

15-17 Απριλίου 2016   
Αρχαία Ολυμπία, Ξενοδοχείο Αμαλία


