
Εμέρνπζεο νκηιίεο θαη ζηνηρεία παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην ηωλ 
Financial Times «Shaping a healthier Nation, Shaping a healthier 
Europe». 

Γηαθεθξηκέλνη Οκηιεηέο από ηνλ ρώξν ηεο Υγείαο θαηέζεζαλ κέζα από 
ζεκαληηθέο νκηιίεο, αλαιύζεηο, κειέηεο θαη επηθπξωκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 
ηνπνζεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηεο Υγείαο ζηελ Διιάδα θαη ηηο 
ρώξεο ηεο Δ.Δ. όπωο θαη πξνηάζεηο κε ζηόρν βειηηώζεηο θαη έλα πην 
αηζηόδνμν κέιινλ γηα ηελ πγεία ηνπ Έιιελα πνιίηε. Αλαιύζεθαλ θαη 
παξνπζηάζηεθαλ εθηελώο, κείδνλνο ζεκαζίαο ζέκαηα γηα ηελ Διιάδα θαη 
δηεζλώο, όπωο ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηεο ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο, 
ζέκαηα θνηλωληθννηθνλνκηθώλ αληζνηήηωλ ζηελ πγεία, πξόζβαζε ζηελ 
θαηλνηνκία θαη παξνπζίαζε ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ, ε ζέζε ηωλ αζζελώλ 
ζε έλα ζύζηεκα πγείαο θξάηνπο πξόλνηαο 

Ιδηαηηέξωο ελδηαθέξνπζα ε έξεπλα κε ηίηιν «Socioeconomic inequalities in 
healthQ The perspective of Health professionals and Greek citizens» πνπ 
δηελήξγεζε ε IPSOS, ε νπνία παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα. 

Τν Σπλέδξην δηνξγαλώζεθε γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε ρξνληά από ηνπο 
Financial Times ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γηνίθεζεο 
Υπεξεζηώλ Υγείαο θαη ηελ Boussias Communications. Πάλω από 500 
ζύλεδξνη ζπκκεηείραλ, εθπξόζωπνη δεκνζίωλ θαη ηδηωηηθώλ θνξέωλ πγείαο, 
από ηελ Διιάδα θαη ην εμωηεξηθό. 

Μεηαμύ άιιωλ κίιεζαλ ν ππνπξγόο Υγείαο Άδωληο Γεωξγηάδεο, ν 
πθππνπξγόο Υγείαο Αληώλεο Μπέδαο, ν Aaron Reeves από ην Παλεπηζηήκην 
ηεο Ομθόξδεο κέινο ηεο νκάδαο εξεπλεηώλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
θξίζεο ζηελ Διιάδα, ν Γξ. Άγηο Τζνπξόο M.D. Ph.D. FFPH Director Policy 
and Governance for Health and Well-being (WHO/Europe), ν Jeroen 
Commissaris President & Managing Director AstraZeneca, ν Κωλζηαληίλνο 
Φξνπδήο πξόεδξνο ηνπ ΣΦΔΔ, ν Γεκήηξηνο Κνληόο πξόεδξνο ηνπ ΔΟΠΥΥ, ν 
Γηώξγνο Παηνύιεο πξόεδξνο ΙΣΑ, ν Γηώξγνο Βειηώηεο πξόεδξνο ηνπ 
Insurance Europe Health Committee, ν Θεόδωξνο Ληαθόπνπινο Managing 
Director ηεο Johnson & Johnson Hellas, ν Γξεγόξεο Σαξαθηαλόο πξόεδξνο 
ΠΑΣΙΓΙΚ, νη Μαλόιεο Κνπηαιάο θαη Νηθόιανο Ιωζήθ από ηνλ Medisyn, ν 
Ιωάλλεο Κπξηόπνπινο πξόεδξνο ηεο ΔΣΓΥ, θα.. 

Ο θνο Ιωζήθ Νηθόιανο Εκπνξηθόο Δ/ληεο ηνπ MEDISYN, παξνπζίαζε 
ηνλ Σηξαηεγηθό ζηόρν ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ θαη ηόληζε όηη δόξαηα αηρκήο 
απνηεινύλ ε παλειιαδηθή αλάπηπμε ηνπ Δηθηύνπ Iatrica θαη ηνπ 
Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο Medisyn. Αλέιπζε ηελ ζέζε ηνπ Εξγαζηεξηαθνύ 
Ιαηξνύ ζην ηξέρνλ ππό δηακόξθωζε πεξηβάιινλ ηεο ΠΦΥ θαη απέδεημε 
όηη πιένλ ηίζεηαη εληνλόηεξα από πνηέ ππό ακθηζβήηεζε ε 
βηωζηκόηεηά ηνπ.  

Ο θνο Μαλόιεο Κνπηαιάο Γεληθόο Δ/ληήο ηνπ Medisyn κε ηελ ζεηξά ηνπ, 

αλέδεημε ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ Εξγαζηεξηαθνύ Ιαηξνύ ζε έλα ζύζηεκα 

ΠΦΥ πνπ ζα είρε ωο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ εμεηαδόκελν πνιίηε, 

ππνγξάκκηζε ηελ ππεξαμία ηωλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ζηελ 



πξόγλωζε, δηάγλωζε, παξαθνινύζεζε ,ζε ζρέζε κε ηα βηνκεραληθά 

παξαγόκελα δηαγλωζηηθά απνηειέζκαηα, ζηνηρεηνζέηεζε ηελ κέζνδν 

έληαμεο ηνπ ζε έλα ηέηνην ζύζηεκα ζε αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηηο 

ππόινηπεο θιηληθέο ηαηξηθέο θαη παξαϊαηξηθέο εηδηθόηεηεο θαη 

παξνπζίαζε πώο ν MEDISYN εξγάδεηαη θαζεκεξηλά πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε. 

 


