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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η οργάνωση TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD) διοργανώνει διεθνές συνέδριο στην 

Αθήνα, με θέμα: «Πώς εγγυόμαστε την πρόσβαση στα φάρμακα στην Ελλάδα;». Το 

συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου, 2013 στο γραφείο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Λεωφόρος Αμαλίας 8). Περισσότερες πληροφορίες 

για το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 

http://tacd-ip.org/archives/945  

Η οικονομική κρίση επηρεάζει βαθύτατα το ελληνικό σύστημα υγείας και θέτει εμπόδια 

στην πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα. Οι στόχοι του συνεδρίου είναι: α) να γίνει μία 

ολοκληρωμένη επισκόπηση της τωρινής κατάστασης στην Ελλάδα σε σχέση με την 

πρόσβαση στα φάρμακα (Access to Medicines, A2M) και β) να παρουσιαστούν προτάσεις 

και λύσεις στο πρόβλημα. Οι ομιλητές θα αναλύσουν μεταξύ άλλων, τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει λόγω της κρίσης στην αγορά του φαρμάκου και τους λόγους για τους οποίους 

πολλές κοινωνικές ομάδες είτε δεν έχουν πλέον πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται ή 

αναγκάζονται να πληρώσουν πολύ πιο ακριβά για την απόκτησή τους. 

Το συνέδριο διοργανώνεται από την TACD με την υποστήριξη του ευρωβουλευτή Νίκου 

Χρυσόγελου, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας. Eιδικοί 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα εξετάσουν πιθανές εναλλακτικές επιλογές στις υψηλές 

τιμές των φαρμάκων, καθώς και νέα μοντέλα καινοτομίας και ιατρικής έρευνας με σκοπό 

την παροχή προσιτών φαρμάκων. Ενδεικτικά, θα εξεταστούν νέες μέθοδοι ιατρικών 

προμηθειών, πιθανά νέα συστήματα εκμετάλλευσης των φαρμάκων και προτάσεις 

πολιτικής σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα 

απαραίτητα φάρμακα. 

Το συνέδριο θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου και η γλώσσα εργασίας είναι τα ελληνικά. Θα 

υπάρχει διερμηνεία από και προς τα αγγλικά. 

RSVP: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 

27 Μαΐου 2013, με την αποστολή μηνύματος στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 

a2m.athensconference@gmail.com (λόγω περιορισμένου χώρου θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας).  

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να παραβρεθείτε στις εργασίες του συνεδρίου. 
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Dear friends, 

We have the pleasure to invite you to a conference at the European Parliament office in 

Athens (Amalias Avenue 8) on Friday, May 31 2013. This expert and policy-making 

conference will be centered on “How we can provide access to affordable medicines in 

Greece?” 

The current financial crisis and the conditions imposed on the Greek state are having a 

profound impact on the ability of the Greek public health systems to adequately provide 

many necessary biomedical products for its citizens. This half-day conference in Athens 

organized by the TransAtlantic Consumer Dialogue with the support of MEP Nikos 

Chrysogelos (Greens/EFA, EL), Médecins Sans Frontières (MSF) and Médecins du Monde 

(MdM Greece) aims at presenting information on the situation of Access to Medicines in 

Greece (A2M) today and to consider some possible responses to this problem.  

Issues to be dealt with would be the situation on the ground with regards to accessibility and 

affordability of life saving medicines and how lower state payments have increased the 

burden out of the pocket citizen expenditure for key medical treatments.  

Experts will present possible alternatives to the high price of medicines and will also 

consider new models of biomedical innovation that is at once are affordable and health 

needs-driven. These proposals will also include new forms of pooled medical procurement, 

possible new licensing systems of medicines in order to promote affordable access to key 

medicines and changes in both Greek and EU policy to facilitate access to medicine in 

Greece. 

For more information, the agenda and the list of speakers of the conference, please visit 

http://tacd-ip.org/archives/945  

RSVP: As space is quite limited, please confirm your attendance before May 27th by writing 

to a2m.athensconference@gmail.com  

The conference will be webstreamed and translation will be provided. 
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