
Ετήσια Γενική Συνέλευση 

21 Ιουνίου 2018
ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα,

ως μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία

του τομέα της Φαρμακευτικής Ιατρικής



Α. Εισαγωγικό σημείωμα

Ημερήσια Διάταξη

Παρουσίαση δράσεων ΔΣ 7/2017-6/2018

Συνεχίζοντας την συνεργασία με το προηγούμενο ΔΣ

Αναγνωρίζοντας την προσφορά των μελών & Προεδρίων



 Συγκρότηση σε Σώμα του Νέου ΔΣ μετά τις εκλογές Ιουνίου 2017

o Κατάθεση στο Πρωτοδικείο ,ενημέρωση  τραπεζικού λογαριασμού και τακτοποίηση διοικητικών υποχρεώσεων

o Παραλαβή –παράδοση μεταξύ Προηγουμένου και Νέου ΔΣ

o Λειτουργία και διακυβέρνηση ΔΣ

 Διαμόρφωση στρατηγικής, προτεραιοτήτων, προυπολογισμού και δραστηριοτήτων για το 2018

o Έμφαση στην Φαρμακευτική Ιατρική και ταυτότητα της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

o Στρατηγικές συμμαχίες

o Διεθνείς συνεργασίες

o Πόροι

 Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση

o Σεμινάρια & Φροντιστήρια

 Επιστημονικές Δράσεις

o Ομάδες εργασίας 

o Περιοδικό «Αρχεία Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής»

 Επικοινωνία

o Ιστοσελίδα

Δραστηριότητες ΔΣ ΕΛ.Ε.Φ.Ι. Ιούλιος 2017- Ιούνιος 2018



 Ανάδειξη ρόλων

o Κατανομή δραστηριοτήτων

o 1ο ΔΣ 29-6-2018

 Έγγραφο Πρωτοδικείου

o Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αρχαιρεσιών 

o 15/7/2018

 Ανακοίνωση προς τα Μέλη

o Επικοινωνία μέσω e-mail & ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα

o 20/7/2018

 Δελτίο Τύπου

o 20/7/2017

Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ

 Ενεργοποίηση Τραπεζικού Λογαριασμού

o 11/7/2018

 Απολογισμός 3ου Συνεδρίου

o Εγκρίθηκε στο ΔΣ 20/7/2018

 Υποβολή Φορολογικής δήλωσης 

o 24/7/2018

 Υποβολή νέας σύνθεσης ΔΣ

o 28/7/2018

 Ολοκλήρωση Παράδοσης Παραλαβής Αρχείων από 

προηγούμενο ΔΣ- κοινή συνάντηση και γεύμα 

εργασίας

o 22/9/2018



Αξιολόγηση 3ου Συνεδρίου ΕΛΕΦΙ 16-17, 2017

Ευρεία Απήχηση

Υψηλή Απόδοση

Θετική Αξιολόγηση



 Έμφαση στην Φαρμακευτική Ιατρική

o Κατανομή δραστηριοτήτων

o 1ο ΔΣ 29-6-2018

 Πιστοποίηση στην ΦΙ σε συνεργασία με IFAPP & 

King’s College

o Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων

o Οκτώβριος 2017

o Webinars για πληροφόρηση και υποστήριξη 

υποψηφίων

 Προνομιακή τιμή διδάκτρων

 7 υποψηφιότητες από μέλη ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Διαμόρφωση στρατηγικής, προτεραιοτήτων, προϋπολογισμού 
και δραστηριοτήτων για το 2018

 Έμφαση στην ταυτότητα

o INFOGRAPHIC

o NEO λογότυπο

o Εικαστικό 

o Word template

o PowerPoint template

o Email accounts ELEFI (President, Secretary, 

Treasurer)



Φαρμακευτική Ιατρική – ΕΛ.Ε.Φ.Ι

Revitalize

Reconnect

Align

Co create

Foster

Την καθιέρωση της Φαρμακευτικής Ιατρικής ως εξειδίκευσης και επαγγελματικής 

κατεύθυνσης

Ενίσχυση εξωστρέφειας και παραγωγικής διασύνδεσης

Συνεργασία με ΙFAPP & King’s College για την πιστοποίηση

Συμμετοχή στην διαμόρφωση των ΝΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ιατρικών δεξιοτήτων 

Ενίσχυση συμμαχιών με Επιστημονικές Εταιρείες στην Ελλάδα για την 

συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση



Σκοποί της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Διεθνείς Συνεργασίας

Η συνεργασία με διεθνείς επιστημονικές

εταιρείες και Πανεπιστήμια του

εξωτερικού.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Η οργάνωση ημερίδων – συμποσίων

και συνεδρίων για τη Βιοϊατρική Έρευνα

και τη Φαρμακευτική Ιατρική.

Παραγωγική Διασύνδεση

Η συμμετοχή δια αντιπροσώπων της σε

επιστημονικές εταιρείες και θεσμικούς

φορείς υγείας συναφούς αντικειμένου

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιστημονικός Διάλογος

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια

επιστημονικών αλληλεπιδράσεων και

συνεργασιών με θεσμικούς φορείς,

διακρατικούς οργανισμούς και

επιστημονικές εταιρίες στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό.

Προαγωγή Φαρμακευτικής Ιατρικής

 Κλινική έρευνα

 Κανονιστικές υποθέσεις για την 

ανάπτυξη & κυκλοφορία 

φαρμακευτικών σκευασμάτων

 Ασφάλεια φαρμάκων & 

φαρμακοεπαγρύπνηση

 Ιατρική πληροφόρηση

 Βιο--πληροφορική

Επιστημονική Εξειδίκευση

Η προαγωγή της επιστημονικής και

επαγγελματικής εξειδίκευσης των μελών

της



Τα μέλη της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας, οι οποίοι 

ασχολούνται με:

κλινικές μελέτες (έρευνα), επιδημιολογικά, ασφάλεια φαρμάκων 

και φαρμακοεπαγρύπνηση, κανονιστικές υποθέσεις και εγκρίσεις 

φαρμάκων, ιατρική πληροφόρηση, διασφάλιση ποιότητας, 

οικονομικά της υγείας, Real World Date, βιοπληροφορική και 

βιοστατιστική.

Τακτικό μέλος μπορεί να είναι:

 Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, που 

απασχολείται είτε στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, είτε ως 

ελεύθερος επαγγελματίας σε τομέα σχετικό με τη 

Φαρμακευτική Ιατρική

 Πανεπιστημιακός (μέλος ΔΕΠ) σε συγγενές με τη 

Φαρμακευτική Ιατρική επιστημονικό πεδίο

 Ερευνητής στο πεδίο της Φαρμακευτικής Ιατρικής

Ιατροί

Φαρμακοποιοί

Επιστήμονες Υγείας

Πτυχιούχοι Βιολογικών & 

Βιοϊατρικών Επιστημών 



Πιστοποίηση στην Φαρμακευτική Ιατρική 2018



Προϋπολογισμός και Επιστολή Χορηγιών
 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

 
 Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι επιστημονική εταιρεία του τομέα της Φαρμακευτικής Ιατρικής, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την Αθήνα. 

 

Οι σκοποί της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι: 

 Η προαγωγή της φαρμακευτικής ιατρικής στην Ελλάδα 

 Η προαγωγή των διεθνών συνεργασιών 

 Η παραγωγική διασύνδεση με επιστημονικές εταιρείες συναφούς αντικειμένου 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 Η προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης των μελών της 

 Η αρωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στους τομείς της φαρμακευτικής 

ιατρικής και των συναφών πεδίων 

 Η πρωτοβουλία ανάπτυξης επιστημονικού διαλόγου. 

 

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. αριθμεί περί τα 220 μέλη, επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

φαρμακευτικής ιατρικής εργαζόμενοι σε φαρμακευτικές εταιρείες, πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς του χώρου της υγείας.  

 

Για το 2018 η εταιρεία μας προγραμματίζει τις ακόλουθες δράσεις και είναι πολύ σημαντικό 

για εμάς, να υποστηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας, συμβάλλοντας στη διάδοση και 

υλοποίηση των σκοπών της  ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 

 

 

Η πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας  Η Ταμίας 

 

Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου  Άντζελα Βερναδάκη  Veronique Schaaf 

 

  

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

12.000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 3.000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ MSLs

(MEDICAL SCIENCE LIAISONS)
3.000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ 3.000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ MARKET ACCESS 3.000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ PSPs 

(PATIENT SUPPORT PROGRAMS)
3.000

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 10.000

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  ΕΛ.Ε.Φ.Ι. & ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝTΙΣΤΗΡΙΑ
10.000

ΣΥΝΟΛΟ 47.000



 Συμμαχίες

o ΣΦΕΕ

o Στο πεδίο ΦΙ: Επικοινωνία και συνεργασία με τις 

αντίστοιχες επιτροπές/ομάδες εργασίας

 ΠΕΦ

o Στο πεδίο ΦΙ: Επικοινωνία και συνεργασία με 

στελέχη ΠΕΦ

 ΕΕΦΑΜ

o Συμμετοχή στο Συνέδριο ΕΕΦΑΜ

o Στρογγυλό τραπέζι με θεσμικούς φορείς για την 

Εμπιστοσύνη στην Φ/Β-

o 7/2/2018

 Επιστημονικές Εταιρείες

o Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

o Συμμετοχή στο 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

o Στρογγυλό τραπέζι για τις ΚΜ στο Δημόσιο 

Νοσοκομείο 

o 10 Μαΐου 2018

Στρατηγικές και τακτικές 2017-2018 

 Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στα πλαίσια του 

νομοσχεδίου υπό συζήτηση

 Συμμετοχή ΕΛ.Ε.Φ.Ι. στη διαβούλευση

o Συνάντηση Προέδρων Επιστημονικών Εταιρειών

o Κοινό Ψήφισμα ΕΛ.Ε.Φ.Ι.προς το ΚΕΣΥ –ΥΥ

o Διεπιστημονικές εταιρείες

o Πιστοποίηση Επιστημονικών Εταιρειών

o Συνέχιση του Διαλόγου

o Αξιολόγηση συνεργασιών με την Ελληνική 

Εταιρεία Φαρμακολογίας και Κλινικής 

Φαρμακολογίας (ΕΕΦ)

o Συνομιλία με Πρόεδρο ΕΕΦ

o Πιθανή συνεργασία για κοινό Curriculum –

Pharma Train



Σε συνεννόηση και συνδιάσκεψη

Ψήφισμα που συνδιαμόρφωσε η ΕΛΕΦΙ 
υπεβλήθη στο ΚΕΣΥ 14-5-2018

Με 40 Ιατρικές Διεπιστημονικές εταιρείες

Ψήφισμα 
Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών 

για το Νομοσχέδιο σχετικά με τις ιατρικές 

ειδικότητες 

και τις ΔιΕπιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες 
 

Σήμερα, 10 Μαΐου 2018, οι κάτωθι 38 ιατρικές δι επιστημονικές εταιρείες, με 

περισσότερα από 15.000 μέλη από όλη τη χώρα, συγκεντρώθηκαν μέσω εκπροσώπων 

τους, αντήλλαξαν απόψεις αναφορικά με το προς ψήφιση νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Υγείας για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και τις ιατρικές 

επιστημονικές εταιρίες, και κατέληξαν στο ακόλουθο ψήφισμα. 

 

Όλες οι ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, ανεξαρτήτως ειδικότητας, εξειδίκευσης, 

διεπιστημονικότητας, συστάθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό 

πλαίσιο που διέπει τα επιστημονικά σωματεία / ενώσεις. 

 

--Όπως διαφαίνεται, πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι η σύσταση Επιστημονικών 

Ιατρικών Κοινοτήτων (ΕΙΚ), έργο των οποίων θα είναι η εκπαίδευση των 

ειδικευομένων ιατρών και η διοργάνωση Πανελλαδικών Εξετάσεων για την απόκτηση 

της ιατρικής ειδικότητας. Στο πλαίσιο αυτό οι ήδη υπάρχουσες ιατρικές επιστημονικές 

εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης εδώ και 

δεκαετίες, προβλέπεται να έχουν επικουρικό η και ανύπαρκτο εν τέλει ρόλο, ως 

διασυνδεόμενες ιατρικές εταιρείες.  

 

Το προς συζήτηση νομοσχέδιο δεν συμβαδίζει με τη κατοχυρωμένη, μέσα από 

αγώνες, δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των Επιστημονικών Ενώσεων και 

βρίθει αντισυνταγματικών διατάξεων που προσβάλουν το δικαίωμα διοίκησης και 

ανεμπόδιστης λειτουργίας τους, καθώς και τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης 

στην απόκτηση γνώσης και ενημέρωσης των ιατρών, αλλά και γενικότερα των 

πολιτών της χώρας (συνημμένη γνωμοδότηση του νομικού γραφείου «Αλιβιζάτος, 

Κιουσοπούλου & Συνεργάτες»).  

 

-Συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη εξορθολογισμού του χάρτη των ιατρικών 

επιστημονικών εταιρειών της χώρας ο οποίος όμως πρέπει να γίνει με κριτήρια 

ποιότητας και προσφοράς των ιατρικών εταιρειών στην επιστημονική έρευνα και 

γνώση. 

 Το ΚΕΣΥ και το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, οφείλει 

γενικότερα να θεσπίσει τους όρους και τα κριτήρια «πιστοποίησης» και κατά συνέπεια 

λειτουργίας μιας επιστημονικής εταιρείας και να αξιολογεί την πορεία και τις δράσεις 

της μέσα από μία Ανεξάρτητη και Διαρκή Επιτροπή Διασφάλισης της ποιότητας του 

έργου της. Η διαδικασία διασύνδεσης και εξάρτησης  των υπόλοιπων ιατρικών 

εταιρειών από τις ΕΙΚ δεν υποκαθιστά και δεν διασφαλίζει τίποτα από τα ανωτέρω. 

Αντίθετα μπορεί να αποβεί εις βάρος της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης 

αποκλείοντας από τον χώρο  διεπιστημονικές εταιρείες με αναντικατάστατη 

εκπαιδευτική προσφορά όσον αφορά συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, εταιρείες που 

έχουν προσφέρει στην πολιτεία συμμετέχοντας στον σχεδιασμό διαγνωστικών και 

 Επέκταση και εμβάθυνση του διαλόγου πέραν των 

εταιρειών κορμού, με τις διεπιστημονικές 

εξειδικευμένες εταιρείες

 Πιστοποίηση ΕΕ με διαφανή κριτήρια

 Εκπαιδευτικό έργο βάσει Curriculum & διεθνών 

συνεργασιών 



 IFAPP – ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

o ΕΛΕΦΙ  :Member of Steering Committee –House 

of Delegates

o Πρόεδρος Member

o Γιάννης Πέτροβας –Αθ Χανιώτης (deputies)

 IFAPP Academy

o Πιστοποίηση

o Πρόεδρος-Member

o Γιάννης Πέτροβας (Deputy)

 Working group for Medical Competencies

o Presidents

o 22 Nov 2018

Στρατηγικές και τακτικές 2017-2018 

 Research Topic at Frontiers in Pharmaceutical 

Medicine and Outcomes Research: invitation to 

submit an ELEFI manuscript

o Kώδικας Δεοντολογίας ή και το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (Curriculum Pharmatrain)

o Sept 2018

 DIA

 Σε αναζήτηση κοινών εκπαιδευτικών ευκαιριών 

o Εξ’ αποστάσεως

o Ειδικών τιμών για μέλη μας

o Συναντήσεων στην Ελλάδα



 Αναζήτηση χορηγιών, δωρεών και επιχορηγήσεων

o Χορηγική επιστολή μέ όλες τις δράσεις

 Προσέλκυση Νέων Μελών

o Εγγραφές  νέων μελών 2018 

 Working group for Medical Competencies

o Presidents

o 22 Nov 2018

 Συνέπεια Μελών για την καταβολή ετήσιας εισφοράς

Πόροι

 Εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

 Κόστος εγγραφής μηδενικό για τα μέλη

o Συμβολικό σε μεμονωμένες περιπτώσεις

o Πχ Φροντιστήριο Κλινικών Μελετών

o Δέσμευση και αναγνώριση της αξίας

 Προνομιακό κόστος επί ομαδικών εγγραφών μη 

μελών

 Ατομικές εγγραφές μη μελών σε κόστος προσιτό σε 

σχέση με τα συνήθη

 Στόχος να καλύπτουμε τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, τον διάλογο και την συνεργασία των 

εταίρων

 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ



 Patient  Compliance conference 

o «Η Συμμόρφωση στη Θεραπεία και η Σημασία 

της για τους Ασθενείς και το Σύστημα Υγείας», 9 

Νοεμβρίου 2017 

 Φροντιστήριο Κλινικών Μελετών 

o 13ου συνεδρίου ΕΣΔΥ

o 11 Δεκεμβρίου 2017

o 30 συμμετέχοντες

o Θετική αξιολόγηση

 Διημερίδα Κλινικής ‘Ερευνας

o Εξειδικευμένο και δια δραστικό Φροντιστήριο 21-

22/6/2018

o Συνεδρίες 

o ‘Ερευνας & Ανάπτυξης

o Κλινικής ‘Ερευνας

o RWE & HTA

o CME

Συνέδρια & Σεμινάρια 2017 & 2018

 Σεμινάριο  Φαρμακοεπαγρύπνησης 27-4-2018

o 100 συμμετέχοντες

o 9 στελέχη ΕΟΦ

o Θετική αξιολόγηση

 MSL Day- 18-5-2018

o 72 συμμετέχοντες

o Ξένους ομιλητές

o Θετική αξιολόγηση

 Market Access

o Oκτώβριος 2018

 Patient support Programs

o Νοέμβριος 2018

 Quality aspects & Medical Devices 

o tbc



Φαρμακοεπαγρύπνηση: προκλήσεις στη καθημερινή πράξη και 
τα νέα δεδομένα το 2018



Θεματολογία Φαρμακοεπαγρύπνησης

Ομάδα εργασίας Φαρμακοεπαγρύπνησης

 Συνεισέφερε στην θεματολογία 

 Συνέταξε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

 Προετοιμάζει άρθρο για το περιοδικό

 Θ προτείνει επόμενες εκδηλώσεις και δράσεις



Αξιολόγηση EE Φαρμακοεπαγρύπνησης

Επιστημονική Εκδήλωση Φαρμακοεπαγρύπνησης, 27 Απριλίου 2018 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΝΑΙ 100% 45 

ΟΧΙ 0% 0 

 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 45 

 

 

 

 

 100% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η ημερίδα 

κάλυψε τις προσδοκίες τους

 95% των συμμετεχόντων αξιολόγησαν την 

απήχηση/χρησιμότητα  της επιστημονικής 

εκδήλωσης ως πολύ καλή/εξαιρετική.

 Καθιέρωση ετήσιας συνάντησης

o 99% των συμμετεχόντων 

 100% αξιολόγησαν εξαιρετικά θετική την παρουσία 

και παρεμβάσεις ΕΟΦ

 Debate με ΕΟΦ για θέματα ενημερώσεων στοιχείων 

ασφάλειας SPC

 Κύρια Θεματολογία για μελλοντικές εκδηλώσεις:

o Παρουσιάσεις από ΕΟΦ

 Πρακτικά ΕΕ Φαρμακοεπαγρύπνησης: A. Σιδέρη 



Κύρια σημεία ΕΕ Φαρμακοεπαγρύπνησης

Η ημερίδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της 27ης Απριλίου 2018 έτυχε ευρείας ανταπόκρισης από τον ΕΟΦ και εκπροσώπους της

φαρμακοβιομηχανίας.

Τα κυριότερα σημεία που αναδείχθηκαν ήταν:

 Ανάγκη διευθέτησης πρακτικών ζητημάτων αποστολής “Dear Healthcare Professional Communication” και παραλαβής τους από

επαγγελματίες υγείας.

 Οι ΚΑΚ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αποτελεσματικότητα των μεθόδων “safety communication” που επιλέγουν.

 Η μετά Brexit εποχή δημιουργεί προβληματισμούς και πεδίο για τι διερεύνηση νέων προοπτικών για τις Εθνικές αρχές των υπολοίπων

κρατών μελών.

 Οι ΚΑΚ έχουν ξεκινήσει να εξοικειώνονται με τη διαδικασία ανίχνευσης σήματος στην Eudravigilance, η οποία βρίσκεται σε πιλοτική

φάση από 27 Φεβρουαρίου 2018.

 Στα πλαίσια της ανίχνευσης σήματος, συστήνεται από τον ΕΟΦ η χρήση του “reporting odds ratio (ROR)” έναντι του “signal of

disproportionate reporting (SDR)” γιατί περιέχει και επιδημιολογικά στοιχεία.

 Το «ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο», όπως ορίζεται από τον Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων,

διαφοροποιείται από την έννοια του «ταυτοποιήσιμου ασθενούς» για τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

 Η εφαρμογή του Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της φαρμακοεπαγρύπνησης απασχόλησε

έντονα τους ΚΑΚ. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για “… 9) τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της

υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων”… 10)… για στατιστικούς σκοπούς…” είναι φράσεις –

φαρμακοεπαγρύπνησης.

 Τα digital media & health applications κερδίζουν έδαφος, αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που πρέπει να διασφαλίζονται από τους

ΚΑΚ.



Ημερίδα: “The Growing Impact of MSLs”



The Growing Impact of MSLs

Role
Good 

Practices
KPIs

Career 

Path

Role 

Evolution

18 /5/2018

Ινστιτούτο Pasteur

72 συμμετέχοντες



Αξιολόγηση της ημερίδας

94% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η ημερίδα κάλυψε τις προσδοκίες τους σε αρκετά μεγάλο βαθμό (64%) έως πολύ

μεγάλο βαθμό (30%).

87% των συμμετεχόντων αξιολόγησαν το πρόγραμμα και τους ομιλητές με βαθμολογία 4&5 (σε κλίμακα 1-5).

 Θεματολογία για μελλοντικές εκδηλώσεις:

Ανταλλαγή καλών πρακτικών, εστίαση σε πρακτικά θέματα που απασχολούν (π.χ. KPIs), πώς βλέπει η ιατρική

κοινότητα το ρόλο των MSL, η συνεργασία με Marketing & Sales

 Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε μελλοντικά για να βελτιώσουμε την απόδοση τέτοιων εκδηλώσεων;

Workshops, διαδραστική συζήτηση (debates, voting), συνέχιση της συζήτησης μέσα από ομάδες εργασίας.





8 Ομάδες εργασίας

Έχουν ενεργοποιηθεί οι ομάδες:

 Επικοινωνίας

 Φαρμακοεπαγρύπνησης

 Επιστημονικών θεμάτων

http://elefi.gr/information/latest-news/338-omades-

ergasias-elefi.html

Επιστημονικές Δράσεις

Περιοδικό

Εκδίδονται τα τεύχη ανά 4-6 μηνο

 Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συμμετοχή και υποβολή 

άρθρων

 Στοχεύουμε στην συνεισφορά των ομάδων 

εργασίας

 Εθελοντές για την υποστήριξη της συντακτικής 

επιτροπής

http://elefi.gr/information/latest-news/338-omades-ergasias-elefi.html


Επικοινωνία - Ιστοσελίδα

http://www.elefi.gr/


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - 2018 ΠΟΣΟ (€)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 11/07/2017 5411,20

ΕΣΟΔΑ 11/07/17-3/06/18

Συνδρομές Απ.941-1055 5940

ONE TO ONE AE - Απόδοση συνεδρίου 16-17/06/2017 26,97

ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΕΝΑRΙΝΙ ΗΕLLΑS ΑΕ 1240

ΧΟΡΗΓΙΑ ABBVIE Φαρμακευτική ΑΕ 1200

ΧΟΡΗΓΙΑ Ν.ΤΣΙΑΚΚΑΣ/MEDWORK 868

ΧΟΡΗΓΙΑ CREATIVE PHARMA SERVICES 1860

ΧΟΡΗΓΙΑ ABBVIE Φαρμακευτική ΑΕ 4000

ΧΟΡΗΓΙΑ QUALITIS Ltd 930

ONE TO ONE AE - Εκδήλωση Φαραμακοεπαγρύνησης 27/04/2018 1110

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17174,97

ΕΞΟΔΑ 11/-07/17-3/06/18

ATHLOTYPO (3ο Συνέδριο ΕΛΕΦΙ 16-17/06/2017) 2914

PAPAKI ΕΠΕ - πληρωμή domain ΕΛΕΦΙ 24,8

Αναστασία Κούκλη (Νομικός) 186

ΓΙΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-πληρωμή ηλεκτρονικού περιοδικού 460

Εξοδα Τράπεζας 86,3

ΙFΑΡΡ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2018 375

ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173,2

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2017-Πληρωμή Φοροτεχνικού 2017 815,05

Πληρωμή TAXIS 94,76

Πληρωμή ΟΤΕ 200

ΡΗΟCUS - Σχεδιασμός λογοτύπου/infrografic / Ιστοσελίδας / Δημουργία σελίδων 

Social Media 5704

ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ (συντήρηση Ιστοτόπου) 300

ONE TO ONE AE - Εκδήλωση MSL18/05/2018 123

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11456,11

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 14/06/2018 11130,06



Ημερομηνίες Συνεδριάσεων Δ.Σ 

Το ΔΣ συντονισμένο εργάζεται εντατικά στις συνεδριάσεις και μεταξύ αυτών

Ενθουσιασμός, πάθος, υψηλή ενέργεια, δέσμευση και άψογη συνεργασία 

και αλληλοϋποστήριξη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους του ΔΣ ΕΛΕΦΙ.

2017 2018

29 Ιουνίου 19 Ιανουαρίου

20 Ιουλίου 26 Φεβρουαρίου

22 Σεπτεμβρίου 2 Μαρτίου/29 Μαρτίου

31 Οκτωβρίου 20 Απριλίου

24 Νοεμβρίου 31 Μαΐου

19 Δεκεμβρίου 



Όλοι μαζί



Μέλη

 Τακτικά μέλη

 Παλαιά & Νέα Μέλη

Υποστηρικτές

 ΗEALTH DAILY

 R-U LISTEN

 IDEAS PRINT

 MEDWORK

Ευχαριστίες για την υποστήριξη

CHIESI – Χορηγία παρελήφθη η σύμβαση



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THN ABBVIE  Unrestricted Educational Grant

Δωρητές



Σας ευχαριστώ!


