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Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» ως όμιλος
συζήτησης, διαλόγου και προβληματισμού που αποσκοπεί στη μελέτη
και τεκμηρίωση των δεδομένων και των πολιτικών στην υγεία και τις
υπηρεσίες υγείας, σε μια -για δεύτερη φορά- διαδικτυακή λόγω της
συγκυρίας συνάντηση, θα επιχειρήσει να αναλύσει τις συνιστώσες της
φαρμακευτικής πολιτικής και της φαρμακευτικής περίθαλψης στην
Ελλάδα στις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία Covid-19.
H ταχύτητα εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, οι χωρίς προηγούμενο
επιπτώσεις και η έλλειψη προς το παρόν αποτελεσματικής θεραπείας και
εμβολίου αυξάνουν τη δυσκολία των κυβερνήσεων και των δημοσίων
αρχών να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά και θέτουν υπό μεγάλη
πίεση τα συστήματα υγείας.
Η 22η Συνάντηση του Forum θα αναλύσει και θα συζητήσει την εθνική
πολιτική αντιμετώπισης της Covid-19 και θα επικεντρωθεί στα δεδομένα
και τις προκλήσεις αναφορικά με την εθνική φαρμακευτική πολιτική
και φαρμακευτική περίθαλψη. Θα συζητήσει την επιστημονική έρευνα
και τη βιομηχανική ανάπτυξη του εμβολίου έναντι της Covid-19 και τη
στρατηγική διάθεσής του όταν θα είναι πλέον διαθέσιμο. Η κριτική
αξιολόγηση των πρόσφατων μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
και η εθνική πολιτική για τη φαρμακευτική περίθαλψη σε συνδυασμό
με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που αποτελεί το θεμέλιο της
υγειονομικής ανάπτυξης, θα εξεταστούν διεξοδικά.
Σε μια περίοδο συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και αμφισβήτησης θα
συζητηθούν οι προοπτικές της ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα στη
χώρα υπό το πρίσμα του «Σχέδιου Πισσαρίδη», το οποίο συνιστά μια βάση
συζήτησης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.
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Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας συγκροτεί ένα
«πεδίο» ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας με βάση την
επιστημονική τεκμηρίωση, τη δημοκρατική ευθύνη, την ακαδημαϊκή
ακεραιότητα και την πρόθεση συναίνεσης χωρίς πολιτικούς περιορισμούς
ή άλλες δεσμεύσεις και εξαρτήσεις και σας καλεί να συμμετάσχετε
στην 22η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις
Πολιτικές Υγείας, με θέμα «Φαρμακευτική πολιτική και φαρμακευτική
περίθαλψη στην Ελλάδα σε συνθήκες πανδημίας», η οποία
διοργανώνεται στις 23-25 Οκτωβρίου 2020 (online).

