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Τίτλος : 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αποκατάσταση των αδικιών της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου 

Μέσο :  
http://www.iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10513-
εσαμεα-αποκατάσταση-των-αδικιών-της-πράξης-νομοθετικού-
περιεχομένου.html 

 

Επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοβουλίου με το 
χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος, απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.με.Α., με την οποία ζητά την επαναφορά των 
προστατευτικών διατάξεων του ν. 4093/2012 σχετικά με τα εισοδήματα 
των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10513-εσαμεα-αποκατάσταση-των-αδικιών-της-πράξης-νομοθετικού-περιεχομένου.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10513-εσαμεα-αποκατάσταση-των-αδικιών-της-πράξης-νομοθετικού-περιεχομένου.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10513-εσαμεα-αποκατάσταση-των-αδικιών-της-πράξης-νομοθετικού-περιεχομένου.html
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Όπως τονίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.με.Α. κ. 
Βραρδακαστάνης, οι Έλληνες και Έλληνίδες με αναπηρία θεωρούν ότι 
είναι ζήτημα τιμής κα αξιοπιστίας των ελλήνων βουλευτών να 
αποκαταστήσουν τις αδικίες που δημιούργησε η Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου μόλις λίγες ημέρες μετά την ψήφιση των διατάξεων του ν. 
4093/2012 από το Κοινοβούλιο. 

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. ενόψει της κατεπείγουσας κατάθεσης 7 Πράξεων 
Νομοθετικών Περιεχομένων για την κύρωσή τους από τη Βουλή, 
κατέθεσε τις προτάσεις της για την κατάργηση εκείνων των διατάξεων 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ229/ΤΑ΄/19-12-2012) 
μέσω της οποίας καταργήθηκαν οι προστατευτικές διατάξεις του ν. 
4093/2012 για τους συνταξιούχους ΑμεΑ και γονείς ατόμων με αναπηρία 
του ν. 4093/2012. 

Επισημαίνεται ότι οι προστατευτικές διατάξεις για το χώρο της 
αναπηρίας του ν. 4093/2012 είχαν αποσπάσει την υποστήριξη του 
μελών του ελληνικού κοινοβουλίου και της ελληνικής κοινωνίας, ενώ 
από την Ε.Σ.ΑμεΑ είχαν κατατεθεί εμπεριστατωμένες προτάσεις για τη 
βελτιστοποίησή τους. Μία εβδομάδα μετά την ψήφιση του ν. 4093/2012 
οι ρυθμίσει αυτές τροποποιηθήκαν με τρόπο που οδηγεί στην περαιτέρω 
οικονομική εξαθλίωση μία από τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Επισυνάπτονται οι προτάσεις της Συνομοσπονδίας 

Επιστολή προς τη Βουλή 
Δελτίο Τύπου 
 

http://www.iatrikostypos.com/images/pdfcontent/epistoli_vouli_11_01.pdf
http://www.iatrikostypos.com/images/pdfcontent/epistoli_vouli_11_01.pdf
http://www.iatrikostypos.com/images/pdfcontent/dt_11_01.pdf
http://www.iatrikostypos.com/images/pdfcontent/dt_11_01.pdf
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Τίτλος : 

Έρχεται αυτομάτως το νέο χαράτσι στα νοσοκομεία! 25 

ευρώ για είσοδο 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4039 

Πηγή: iatropedia.gr 

 

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας διαβεβαίωνε στο παρελθόν ότι το 

εισιτήριο δε θα εφαρμοστεί στα νοσοκομεία παρά μόνο αν κριθεί ότι τα 

έξοδα δεν ελέγχονται. 

Και εκεί που όλοι πίστεψαν ότι ενδεχομένως να γλιτώσουμε το χαράτσι 

των 25 ευρώ για την είσοδό μας στα νοσοκομεία, όπως προβλέπεται τόσο 

στο μνημόνιο όσο και σε νόμο, τελικώς με ρύθμιση στη Βουλή γίνεται 

σαφές ότι …βρέξει χιονίσει το εισιτήριο θα υιοθετηθεί στο ΕΣΥ χωρίς 

υπουργική απόφαση.  

Ωστόσο με ρύθμιση που προωθήθηκε στη Βουλή καταργείται η διάταξη 

που επέβαλε την ύπαρξη υπουργικής απόφασης για να μπουν τα εισιτήρια 

στο ΕΣΥ.  

 

Πλέον γίνεται σαφές πως το μέτρο θα εφαρμοστεί από 1.1.2014 

αυτομάτως, γεγονός που σημαίνει ότι οι Έλληνες ασθενείς θα έχουν άλλο 

ένα χαράτσι να τους επιβαρύνει.  

Το συγκεκριμένο μέτρο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στους 

κόλπους των εργαζομένων των νοσοκομείων όσο και σε συλλόγους 

ασθενών.  

 

Σήμερα στο ΕΣΥ υπάρχει ήδη εισιτήριο 5 ευρώ για την είσοδο των 

ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και πολλοί ασθενείς -ειδικά όσοι 

χρειάζονται συχνά ιατρική φροντίδα- δυσκολεύονται να το καταβάλλουν. 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4039


 

[4] 
 

Τίτλος : 
Ελλείψεις που επηρεάζουν τη libido… 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp 

‘Ανάρπαστα’ έχουν γίνει πλέον και τα life style φάρμακα, στο πλαίσιο των ελλείψεων 

φαρμάκων που παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό. 

 

Να φταίει η κρίση που μας έχει καταβαραθρώσει και ψάχνουμε τη λύση 

φαρμακευτικά, να φταίει η διατήρηση των λάθος τιμών μετά και το διορθωτικό 

δελτίο; 

 

Πάντως γνωστό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη στυτική δυσλειτουργία, δεν 

υπάρχει πια στα ράφια των φαρμακείων. 

 

Η επίσημη τιμή του στη χώρα μας, είναι χαμηλότερη από τα δύο τρίτα αυτής που θα 

έπρεπε να είναι βάσει της κοστολόγησης με τις τρεις φθηνότερες τιμές της Ευρώπης.  

 

Προβλέπεται δηλαδή να πωλείται προς 18 ευρώ περίπου, όταν θα έπρεπε η τιμή να 

πλησιάζει τα 32 ευρώ. 

 

Είναι προφανές λοιπόν, ότι ‘ο ευρών αμοιφθήσεται’…

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Τίτλος : 

Έξαλλοι οι γιατροί με το χαρακτηρισμό «foufoutos» μέσα στη 

νέα εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

 

Μέσο :  

http://www.iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10515-έξαλλοι-οι-
γιατροί-με-το-χαρακτηρισμό-φούφουτος-μέσα-στην-νέα-εφαρμογή-της-
ηλεκτρονικής-συνταγογράφησης.html 
 

Έξαλλοι οι γιατροί με την καταχώριση στην Αρχική Σελίδα των οδηγιών 
χρήστη της ΗΔΙΚΑ, στην οποία ως στοιχεία ιατρού έχει συμπληρωθεί η 
λέξη «foufoutos». Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επείγουσα 
επιστολή στην ΗΔΙΚΑ, με την οποία ζητά να διορθωθεί άμεσα το 
συκοφαντικό, προς το πρόσωπο κάθε γιατρού, περιεχόμενο. 

«Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη λέξη έχει αρνητικό περιεχόμενο 
και έννοια, και είναι άκρως συκοφαντική και δυσφημιστική για τους 
ιατρούς και για το ιατρικό λειτούργημα. Μας προκαλεί μεγάλη κατάπληξη 
η ασέβεια με την οποία αντιμετωπίζετε τους ιατρούς και απορούμε με το 
θράσος αυτού που έκανε τη συγκεκριμένη καταχώριση και ο δόλος 
όσων την ανήρτησαν», τονίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γιώργος Πατούλης. 

Οι γιατροί έχουν ανεχτεί τα τεράστια τεχνικά προβλήματα, τα οποία 
έχουν δημιουργηθεί στα συστήματα τόσο του e-syntagografisis, όσο και 
του e-diagnosis, όπως λέει ο κ. Πατούλης, ενώ σήμερα όπως ορθώς 
είχαν προβλέψει και είχαν γνωστοποιήσει στην ΗΔΙΚΑ, το σύστημα e-
perscription έχει καταρρεύσει. 

Ο ΙΣΑ ζητά από τους υπεύθυνους της ΗΔΙΚΑ να αποκατασταθούν άμεσα 
τα τεχνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, γιατί οι γιατροί δεν 
μπορούν να δουλέψουν. 

Επίσης, ζητά να γνωστοποιηθεί το όνομα του υπαλλήλου της ΗΔΙΚΑ που 
χαρακτήρισε τους γιατρούς με τη λέξη «foufoutos» μέσα στην 
εφαρμογή, γιατί, όπως τονίζει, η φράση αυτή βλάπτει την τιμή και την 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10515-έξαλλοι-οι-γιατροί-με-το-χαρακτηρισμό-φούφουτος-μέσα-στην-νέα-εφαρμογή-της-ηλεκτρονικής-συνταγογράφησης.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10515-έξαλλοι-οι-γιατροί-με-το-χαρακτηρισμό-φούφουτος-μέσα-στην-νέα-εφαρμογή-της-ηλεκτρονικής-συνταγογράφησης.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10515-έξαλλοι-οι-γιατροί-με-το-χαρακτηρισμό-φούφουτος-μέσα-στην-νέα-εφαρμογή-της-ηλεκτρονικής-συνταγογράφησης.html


 

[6] 
 

υπόληψη κάθε ιατρού και του ιατρικού σώματος ως σύνολο και 
προσβάλλει παράνομα και υπαίτια την προσωπικότητα, την τιμή, την 
υπόληψη και το κύρος κάθε μέσου Έλληνα ιατρού. 

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Τίτλος : 

Συνάντηση Λυκουρέντζου με τους διοικητές των 

νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής  

 

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/2555-synanthsh-

lykoyrentzoy-me-toys-dioikhtes-twn-nosokomeiwn-ths-1hs-ype-attikhs 

Από Βασίλη Βενιζέλο 
Με τον διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής Βασίλη 
Κοντοζαμάνη και τους διοικητές των 21 νοσοκομείων της περιφέρειας θα 
συναντηθεί την Τρίτη 15 Ιανουαρίου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Λυκουρέντζος, στις 3 μ.μ. 
Αντικείμενο της συζήτησης στη σύσκεψη θα είναι οι διορθώσεις στους 
νέους οργανισμούς των νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττιικής, καθώς και 
θέματα σχετικά με τις συγχωνεύσεις νοσηλευτικών μονάδων του ΕΣΥ. 
Ο υπουργός Υγείας θα συναντηθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου με τους 
διοικητές της 2ης και της 3ης ΥΠΕ, καθώς και με τους διοικητές των 
νοσοκομείων των δύο περιφερειών. 
Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους διοικητές των υπολοίπων ΥΠΕ, 
καθώς και τους διοικητές των υπολοίπων νοσοκομείων. 
 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/2555-synanthsh-lykoyrentzoy-me-toys-dioikhtes-twn-nosokomeiwn-ths-1hs-ype-attikhs
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/2555-synanthsh-lykoyrentzoy-me-toys-dioikhtes-twn-nosokomeiwn-ths-1hs-ype-attikhs
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Τίτλος : 
'Παράθυρο' για πώληση φαρμάκων μέσω Διαδικτύου 

 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20873 
 
Τη δυνατότητα νόμιμης διάθεσης φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου, δίνει το γαλλικό 
υπουργείο Υγείας. 
 
Οι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης χώρας νομιμοποιούν τηνon line διάθεση 
σκευασμάτων από φαρμακοποιούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Γαλλία. 
 
Η απόφαση προκαλεί προβληματισμό, καθώς είναι γνωστό ότι από το Διαδίκτυο 
διακινούνται μεγάλες ποσότητες πλαστών φαρμάκων. 
 
Πηγές από τον ιατρικό και τον φαρμακευτικό χώρο στη Γαλλία και την Ελλάδα 
κάνουν λόγο για επικίνδυνη απόφαση, η οποία μεταφέρει την ευθύνη για τη 
χορήγηση ενός σκευάσματος σε όποιον μπορεί να το διακινήσει. 
 
Τονίζουν, επίσης,ότι η 'αγορά' που δημιουργείται αφορά κυρίως άτομα τα οποία 
κάνουν ήδη κατάχρηση φαρμάκων... 
 
Αναφέρουν ενδεικτικά ότι το Διαδίκτυο στη χορήγηση φαρμάκων είναι σαν ένα 
μαχαίρι, με το οποίο μπορείς να κόψεις ή να σκοτώσεις! 
 
ΕΟΦ 
 
Οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) έχουν κατ΄επανάληψη 
προειδοποιήσει τους καταναλωτές ότι στο Διαδίκτυο διακινούνται πλαστά ή 
επικίνδυνα φάρμακα. 
 
Εκτιμάται ότι το2% έως 3% των σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι πλαστά, με χώρες προέλευσης την Ινδία και την Αφρική. 
 
Πρόκειται κυρίως για σκευάσματα 'life style', τα οποία χορηγούνται για τη στυτική 
δυσλειτουργία, το αδυνάτισμα ή την απώλεια βάρους. 
 
Δ.Κ.

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20873
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Τίτλος : 
Πρόταση Υπουργού Υγείας για το νέο Προέδρο στο 
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20883 

 

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, προτείνει ως Πρόεδρο 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας τον κ. Παναγιώτη Σκανδαλάκη, 
καθηγητή Ανατομίας – Χειρουργικής Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών.  

Ο εκλογή του Προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του ΚΕΣΥ εντός των ημερών. Η θέση του Προέδρου του 
ΚΕΣΥ είναι άμισθη. 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20883
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Τίτλος : 
ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας προς Υπουργό Οικονομικών: 
Δεν μεριμνήσατε για την αποπληρωμή μας από τα 
Νοσοκομεία 

 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20879 

 

Σε νέα επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & 
Υγείας (ΣΕΠ) προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, 
υπογραμμίζεται ότι ‘καμία μέριμνα δεν έχει ακόμα ληφθεί για την 
αποπληρωμή προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί από τους 
προμηθευτές προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, από το 2010! Παρόλο που 
έχει ήδη καταβληθεί η δόση των €34,3 δις και, σύμφωνα με το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), αυτό θα 
επέτρεπε την εξόφληση, έστω και μέρους, των οφειλών των 
Νοσοκομείων του ΕΣΥ, καμία τέτοια κίνηση δεν έχει προγραμματιστεί, 
αφού στις 28 Δεκεμβρίου 2012 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε 
ότι για τον τομέα της Υγείας κατεβλήθησαν €164 εκατ. στον ΕΟΠΥΥ για 
την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς 
άλλους παρόχους, μόνο.’ 

Η μη έγκαιρη εξόφληση των εταιρειών – μελών του ΣΕΠ, η υποχρεωτική 
εξόφληση παλαιότερων οφειλών με ‘κουρεμένα’ ομόλογα άνω του 72% 
της αξίας τους με την ένταξη στο PSI+ και η ασφυκτική πίεση των 
Τραπεζών για την παροχή άλλων εγγυήσεων ή την επιστροφή των 
δανείων, έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση του χώρου αλλά και στα 
πρόθυρα χρεωκοπίας πολλές εταιρείες. Επιπρόσθετα, όλα τα παραπάνω 
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια τεραστίων εσόδων του Ελληνικού 
Δημοσίου, από άμεση και έμμεση φορολογία, αλλά πάνω απ’ όλα έχουν 
στοιχίσει σε εκατοντάδες εργαζομένους τη θέση εργασίας τους, 
αναφέρει ο ΣΕΠ. 

O Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και 
Υγείας (ΣΕΠ) κ. Παύλος Αρναούτης τονίζει σχετικά, ‘Αυτή η 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20879
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καθυστέρηση αποπληρωμής, που όχι μόνο δεν είναι σύμφωνη με την 
καλή πίστη και τα συνήθη συναλλακτικά ήθη, αλλά είναι αντίθετη και 
προς τις ισχύουσες διατάξεις (ΠΔ 166/2003), έχει φέρει σε πλήρη 
απόγνωση τις εταιρείες μέλη μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν 
άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της ρευστότητας των προμηθευτών του 
ΕΣΥ και την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν από το PSI+. 
Μόνον έτσι θα μπορέσουν να επιβιώσουν οι λειτουργικά κερδοφόρες 
επιχειρήσεις, που θα συντελέσουν στην επίτευξη της πολυπόθητης 
ανάπτυξης, και θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών Υγείας σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές. Θα σας 
παρακαλούσαμε να δεχθείτε αντιπροσωπεία του Προεδρείου του 
Συνδέσμου μας για την ανταλλαγή απόψεων σε μια προσπάθεια 
εξεύρεσης εφικτής λύσης των παραπάνω προβλημάτων.’ 
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Τίτλος : 

Νέο χαράτσι στην Υγεία! 

Μέσο :  
http://www.newsbomb.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsbomb.gr/politikh/story/270670/neo-haratsi-stin-ygeia 

 

Σε «αιχμηρή» ανακοίνωση προς την κυβέρνηση προχώρησε η 
Αξιωματική Αντιπολίτευση κατακευραυνώνοντας τις επιλογές της να 
«χαρατσώσει» ακόμα και τους ασθενείς …την ίδια ώρα που λυπάται τους 
ηλιοκαμένους «σκαφάτους», που σύμφωνα με το Υπουργείο 
Οικονομικών και σχετική του ανακοίνωση αδυνατούσαν να πληρώσουν 
τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης 
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιώντας «σκληρή» γλώσσα αναφέρει, ότι «η 
αναξιοπιστία πάει χέρι – χέρι με την κοινωνική αναλγησία» για 
την τρικομματική μνημονιακή συγκυβέρνηση. 

Όπως σημειώνει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, «στις Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκαν χθες με 
απαράδεκτο κοινοβουλευτικό τρόπο, προβλέπεται μεταξύ 
άλλων και η από 1/1/2014 επιβάρυνση των ασθενών με 25 
ευρώ για κάθε εισαγωγή στο νοσοκομείο και 1 ευρώ για κάθε 
συνταγή», την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διαβεβαίωνε πως το μέτρο 
«δεν θα ισχύσει επειδή δεν θα υπάρξει δημοσιονομική ανάγκη».  
«Για μια ακόμη φορά οι συνεταίροι της κυβέρνησης επιλέγουν 
να μην πληρώσουν αυτοί που πλουτίζουν και φοροδιαφεύγουν 
και επιβάλλουν νέα χαράτσια στην τεράστια πλειοψηφία του 
λαού μας που στενάζει από τα αποτελέσματα των μνημονιακών 
μέτρων», συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. 
Εμείς προσθέτουμε απλά πως …ίσως να είχαν προτεραιότητα οι 
«σκαφάτοι», γιατί όπως και να το κάνεις άλλο να καταξοδεύεσαι στα 
σολάριουμ και άλλο το φυσικό μαύρισμα στο κατάστρωμα του 
γιοτ με την σαμπάνια σου στο χέρι! 
 
 

http://www.newsbomb.gr/
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/270670/neo-haratsi-stin-ygeia
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%91%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9F
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A3%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%91
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Τίτλος : 

Μ. Μαλλιώρη στο ygeia360.gr: Για πρώτη φορά σήμερα 

δεν πήραν δεκαπενθήμερο οι εργαζόμενοι!  

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2559-m-malliwrh-sto-ygeia360gr-
gia-prwth-fora-shmera-den-phran-dekapenthhmero-oi-ergazomenoi 

Είναι η πρώτη φορά η Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 που το σύνολο των 
εργαζομένων του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) δεν 
έλαβε το δεκαπενθήμερο των αποδοχών του, σύμφωνα με όσα δηλώνει 
αποκλειστικά στο ygeia360.gr η πρόεδρος του Οργανισμού Μένη 
Μαλλιώρη. 
Η Μένη Μαλλιώρη εξηγεί επίσης στο ygeia360.gr ότι η διοίκηση του 
ΟΚΑΝΑ προχωρεί άμεσα στην σταδιακή αναστολή λειτουργιών του 
Οργανισμού, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΚΑΝΑ βρίσκονται στο 
"πολύ βαθύ κόκκινο", αφού η κρατική χρηματοδότηση του Οργανισμού 
για το 2012 έφθασε μόλις τα... 18 εκατ. ευρώ, όταν μόνον η μισθοδοσία 
του προσωπικού φθάνει τα 21 εκατ. ευρώ. 

 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2559-m-malliwrh-sto-ygeia360gr-gia-prwth-fora-shmera-den-phran-dekapenthhmero-oi-ergazomenoi
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2559-m-malliwrh-sto-ygeia360gr-gia-prwth-fora-shmera-den-phran-dekapenthhmero-oi-ergazomenoi
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Τίτλος : 

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί ανεστάλη η λειτουργία της 
κινητής μονάδας ΟΚΑΝΑ – ΕΚΑΒ; 
 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2557-syriza-giati-anestalh-h-

leitoyrgia-ths-kinhths-monadas-okana-–-ekab 

 

Την άμεση επαναλειτουργία της κινητής ιατρικής μονάδας του 
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και του Εθνικού Κέντρου 
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ζητούν 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, με 
ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2012, τα οποία παραθέτουν στην 
ερώτησή τους, οι 26 βουλευτές του κόμματος, η κινητή ιατρική μονάδα 
ΟΚΑΝΑ – ΕΚΑΒ δέχθηκε πέρυσι 2.605 κλήσεις και παρείχε υπηρεσίες σε 
2.183 άτομα, εκ των οποίων οι 1.528 ήταν χρήστες ναρκωτικών και οι 
655 μη χρήστες, ενώ η μονάδα αντιμετώπισε επίσης 537 περιστατικά 
υπερβολικής δόσης. 
Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ τονίζουν επίσης 
μεταξύ άλλων ότι "η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ βαρύνεται με την επιεικώς 
απαράδεκτη αντιμετώπιση των εργαζομένων της κινητής μονάδας, αφού 
η ανακοίνωση της αναστολής έγινε αιφνιδιαστικά παραμονές 
Πρωτοχρονιάς (28 Δεκεμβρίου 2012), χωρίς καμία προηγούμενη 
ενημέρωσή τους". 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2557-syriza-giati-anestalh-h-leitoyrgia-ths-kinhths-monadas-okana-–-ekab
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2557-syriza-giati-anestalh-h-leitoyrgia-ths-kinhths-monadas-okana-–-ekab
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Τίτλος : 
Για τις απευθείας καταθέσεις σε ατομικούς λογαριασμούς 
Μήνυση φαρμακοποιών στον ΕΟΠΥΥ 

Μέσο :  

http://www.enet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=336062 

 

Σήμερα ο πρόεδρος του σύλλογου φαρμακοποιών Αττικής, Κωνσταντίνος 
Λουράντος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του ΕΟΠΥΥ, μέσω της 
οποίας καταγγέλλει πως παρότι η σύμβαση με τον οργανισμό προβλέπει 

καταβολή των οφειλών στο Σύλλογο, ο οποίος καλείται στη συνέχεια να 

τις μοιράσει στα μέλη-φαρμακοποιούς, ο ΕΟΠΥΥ την παραβίασε.  

Χθες ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλε συνολικά το ποσό των 140 εκατ. ευρώ για χρέη 
προς τους φαρμακοποιούς με απευθείας καταθέσεις στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς των φαρμακοποιών, τους αριθμούς των οποίων, όπως 
αναφέρει ο Λουράντος, διέθετε στα μητρώα του από την εποχή που το ΙΚΑ 

πλήρωνε απ' ευθείας τους φαρμακοποιούς.  

“Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν ακάλυπτες εκατοντάδες επιταγές 

μελών μας, τα οποία αδυνατούν όλως ανυπαιτίως να ανταπεξέλθουν στις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις καθώς η ασυνέπεια των πληρωμών του 

ΕΟΠΥΥ τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον Τειρεσία”, τονίζει ο 
πρόεδρος του ΦΣΑ.  

Ο κ. Λουράντος ο οποίος σημειώνει ότι είχε ενημερώσει τον ΕΟΠΥΥ να μην 

προβεί σε απευθείας καταβολές των χρεών του ΟΠΑΔ έτους 2011, ζητά 
την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την 

διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων υπό των αρμοδίων προσώπων του 

ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Υγείας, “που 
παραβιάζοντας συμβάσεις και νόμους, οδηγούν εν γνώσει τους έντιμους 

επαγγελματίες και οικογενειάρχες στο χείλος του γκρεμού”.  

Σήμερα το απόγευμα το διοικητικό συμβούλιο του ΦΣΑ έχει συνάντηση με 
τον υπουργό Υγείας με θέμα το ωράριο των εφημεριών. 

http://www.enet.gr/
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=336062
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Τίτλος : 

Πόλεμος" μεταξύ ΙΣΑ και ΗΔΙΚΑ 

Μέσο :  

http://www.capital.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1707390 
 
Απαράδεκτο και εξευτελιστικό για τους λειτουργούς της Υγείας, θεωρεί ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, την καταχώριση στην αρχική σελίδα των οδηγιών 
χρήστη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), στην 
οποία, ως στοιχεία ιατρού, είχε συμπληρωθεί η λέξη «foufoutos». 
 
«Ασυνείδητοι που έχουν πάρει στα χέρια τους το σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) δεν σέβονται τους γιατρούς που 
προσφέρουν έργο και επι τρία χρόνια είναι απλήρωτοι» δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. 
Πατούλης. 
 
Η συγκεκριμένη φράση αφαιρέθηκε μετά την άμεση παρέμβαση του ΙΣΑ, ο οποίος 
με ανακοίνωσή του ανέφερε: «Η συγκεκριμένη λέξη έχει αρνητικό περιεχόμενο και 
έννοια και είναι άκρως συκοφαντική και δυσφημιστική για τους ιατρούς και για το 
ιατρικό λειτούργημα και μας προκαλεί μεγάλη κατάπληξη, η ασέβεια, με την οποία 
αντιμετωπίζετε τους ιατρούς και απορούμε με το θράσος αυτού που έκανε την 
συγκεκριμένη καταχώριση, και ο δόλος όσων την ανήρτησαν». 
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/News.asp?id=1707390
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Τίτλος : 
 

Στο έλεος... του ΕΟΠΥΥ οι Έλληνες! 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/333218/sto-eleos-tou-eopyy-oi-ellines.html 
 

Ο φόβος μήπως αρρωστήσουν τα παιδιά τους στοιχειώνει τους γονείς σε είκοσι ένα 

νομούς της χώρας, που έχουν μείνει χωρίς συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ παιδίατρο. 

Το μεγάλο κύμα φυγής των ιατρών από τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό 

υγείας έχει αφήσει ακάλυπτους εκατομμύρια Ελληνες που όσο κι αν ψάχνουν, δεν 

βρίσκουν κανέναν επιστήμονα για να τους εξετάσει. 

 

Από τους 5.500 γιατρούς που είχαν αρχικά συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ σήμερα έχουν 

μείνει περίπου 4.000, καθώς 1.500 εγκατέλειψαν τον οργανισμό υγείας. Μάλιστα 

κάθε μέρα που περνά η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, καθώς ο 

αριθμός των ιατρών που δέχονται ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ μειώνεται. Το 

αποτέλεσμα είναι ολόκληροι νομοί της χώρας να στερούνται ιατρικών υπηρεσιών. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν βασικές ειδικότητες, όπως του παιδιάτρου 

και του μαιευτήρα-γυναικολόγου, αφού σε είκοσι ένα νομούς οι ασφαλισμένοι δεν 

μπορούν να βρουν συμβεβλημένο ιατρό. Ετσι οι ασθενείς αναγκάζονται να διανύουν 

εκατοντάδες χιλιόμετρα, ακόμα και να μεταβαίνουν σε άλλους νομούς, προκειμένου 

να βρουν την υγειά τους. 

 

 

Το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και απειλεί τη δημόσια υγεία 

κατέγραψε η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ επισημαίνοντας ότι η ίδια κατάσταση επικρατεί 

και σε άλλες ειδικότητες, όπως είναι η Ψυχιατρική, η Νευρολογία, η Χειρουργική, η 

Ενδοκρινολογία, η Αγγειοχειρουργική, η Γαστρεντερολογία και η Δερματολογία. 

Ακόμα και στους λίγους νομούς που υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες, ο αριθμός των 

ιατρών είναι τόσο μικρός που είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί ο πληθυσμός. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι στον νομό Λασιθίου ο ΕΟΠΥΥ 

διαθέτει μόνο τρεις καρδιολόγους, ο νομός Χαλκιδικής μόλις έναν, οι νομοί Λακωνίας, 

Κυκλάδων, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας και Καρδίτσας από έναν, ενώ ολόκληροι οι 

νομοί [Ταλαιπωρία δίχως τέλος για τους ασθενείς. Αναγκάζονται να διανύουν 

εκατοντάδες χιλιόμετρα και να μεταβαίνουν σε άλλους νομούς προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν.] Καστοριάς και Καβάλας μόλις από δύο. 

 

Τα ίδια ισχύουν και για όλες τις άλλες ειδικότητες. Για παράδειγμα, ειδικότητα 

http://www.newsnow.gr/article/333218/sto-eleos-tou-eopyy-oi-ellines.html
http://www.newsnow.gr/article/333218/sto-eleos-tou-eopyy-oi-ellines.html
http://www.newsnow.gr/article/333218/sto-eleos-tou-eopyy-oi-ellines.html
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νευρολόγου ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ θα δυσκολευτεί να βρει, καθώς δεν 

υπάρχει σε τριάντα νομούς της χώρας! Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι υπάρχει και το 

όριο των 200 επισκέψεων ανά ιατρό και ανά μήνα, είναι προφανές ότι μεγάλα 

στρώματα του πληθυσμού είναι πλέον ακάλυπτα από ιατρικές υπηρεσίες! 

 

«Το υπουργείο Υγείας κωφεύει και αν συνεχίσει, τότε σύντομα ο ΕΟΠΥΥ θα 

αποτελέσει τον μοναδικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας του κόσμου χωρίς 

γιατρούς» καταγγέλλει η ένωση γιατρών του ΕΟΠΥΥ και παραθέτει τα στοιχεία 

προκαλώντας το υπουργείο να τα διαψεύσει. 

Χωρίς αναισθησιολόγο πενήντα νομοί! 

 

«Πρωταθλήτριες» ειδικότητες στη θλιβερή λίστα των ακάλυπτων από γιατρούς 

νομών είναι η Αιματολογία και η Αναισθησιολογία, καθώς συμβεβλημένος γιατρός 

δεν υπάρχει σε πενήντα νομούς της χώρας! Ακολουθούν η Ακτινοθεραπευτική - 

Ογκολογία, η Νευροχειρουργική και η Παιδοψυχιατρική με πλήρη έλλειψη σε 

σαράντα εννέα νομούς, η Αγγειοχειρουργική και η Πλαστική Χειρουργική με 

ολοκληρωτική απουσία ειδικών σε σαράντα έξι νομούς και η Αλλεργιολογία με 

σαράντα πέντε ακάλυπτους νομούς 
. Χωρίς νεφρολόγο είναι σήμερα σαράντα ένας νομοί, χωρίς ρευματολόγο σαράντα, 
χωρίς ενδοκρινολόγο τριάντα εννέα, χωρίς γαστρεντερολόγο τριάντα έξι και χωρίς 
δερματολόγο-αφροδισιολόγο και ψυχίατρο τριάντα πέντε νομοί! Χειρουργό δεν 
έχουν τριάντα ένας νομοί της χώρας, ωτορινολαρυγγολόγο είκοσι οκτώ, 
οφθαλμίατρο επίσης είκοσι οκτώ και ουρολόγο είκοσι δύο. 
 
Οι αιτίες της φυγής των γιατρών 
 
Οι αιτίες του κύματος φυγής από τον ΕΟΠΥΥ που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό 
είναι, σύμφωνα με τους γιατρούς, οι εξής: Η πολύ χαμηλή ιατρική αμοιβή (6,5 ευρώ 
καθαρά ανά ασθενή), κάτω από την αξία ενός… κουρέματος, καθώς επίσης η αμοιβή 
κάτω του κόστους για πολλές εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 
μόνο για το 2012 300 εκατ. ευρώ και για τα έτη 2010 και 2011 πάνω από 1 δισ. 
ευρώ. Ενα χρόνο από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν αποσταλεί 
στους ιατρούς οι υπογεγραμμένες συμβάσεις τους, γεγονός που θέτει ερωτήματα 
σχετικά με τη νομιμότητα όσων πληρωμών έχουν ήδη γίνει, ενώ πρόβλημα αποτελεί 
και η απαράδεκτη γραφειοκρατία. 
Απεργεί την Πέμπτη ο Ιατρικός Σύλλογος 
 
Σε 24ωρη απεργία προχωρά την ερχόμενη Πέμπτη 17 Ιανουαρίου ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος σε ανακοίνωσή του κάνει αναφορά στις περικοπές των 
δαπανών υγείας, που οδηγούν «σε υποβάθμιση όλων των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας, τους ιατρούς σε οικονομική καχεξία και τους ασφαλισμένους σε εξασθένιση 
των παροχών τους και αδυναμία πρόσβασης και λήψης στοιχειώδους περίθαλψης». 
Μάλιστα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει την αγωνία του για τα όρια 
αντοχής του συστήματος υγείας, δημόσιου και ιδιωτικού, κάνοντας λόγο για κίνδυνο 
κατάρρευσης.
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Τίτλος : 
 
«Μπαίνουν» μέσα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με τα 
απογευματινά ιατρεία 

Χωρίς… ασθενείς τα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων 
νοσοκομείων 

Μέσο :  

http://www.protothema.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=250177 
 

Πνέουν τα λοίσθια τα απογευματινά ιατρεία στο ΕΣΥ. Ο αριθμός των 
ασθενών που επιλέγουν να εξεταστούν στα απογευματινά ιατρεία κάποιου 

δημόσιου νοσοκομείου συρρικνώνεται συνεχώς καθώς η οικονομική κρίση 
έχει καταστήσει απαγορευτική την επίσκεψη στους πανεπιστημιακούς ή μη 

γιατρούς του ΕΣΥ που δέχθηκαν να ενταχθούν στο σύστημα των 

απογευματινών ιατρείων ή ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων. 
Σημειώνεται ότι το κόστος της επίσκεψης κυμαίνεται από 35 έως 90 ευρώ 

για την ιατρική επίσκεψη. 
 

Τα στοιχεία του ESY.net για τα 21 νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής είναι ενδεικτικά για τη μείωση των επισκέψεων 

των ασθενών: το 2010 ο μέσος όρος εξετασθέντων ασθενών ανά μήνα 
ήταν 13.234 ενώ το 2012 «έκλεισε» με 11.730 επισκέψεις τον μήνα. Αυτό 

μεταφράζεται σε «απώλεια» περίπου 18.500 ασθενών κατά την τελευταία 
διετία. 

 
Σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής καταγράφεται μείωση 

των επισκέψεων, εκτός από τα νοσοκομεία «Αγία Όλγα», Γενικό 
νοσοκομείο Πατησίων, «Αλεξάνδρα» και Οφθαλμιατρείο Αθηνών, που 

έχουν αυξήσει, έστω οριακά, τους ασθενείς. Στον αντίποδα, τους 

περισσότερους ασθενείς, σε σχέση με το 2011, τους «έχασαν» τα 
νοσοκομεία KAT, Ιπποκράτειο, Λαϊκό και Ευαγγελισμός. 

 
Αναλόγως πήραν την… κατιούσα και τα έσοδα από τη λειτουργία των 

απογευματινών ιατρείων. 
Το ταμείο για τα 21 νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ «έκλεισε» με 4,2 εκατ. ευρώ 

κέρδη το 2010, έπεσε στα 3,9 εκατ ευρώ το 2011 και 1,3 εκατ. ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2012 (για το δεύτερο εξάμηνο δεν είναι διαθέσιμα 

ακόμη τα στοιχεία). Ευλόγως συμπεραίνει κανείς όμως ότι στο τέλος του 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=250177
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=250177
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2012 οι συνολικές εισπράξεις θα υπολείπονται κατά πολύ σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, αφού ο αριθμός των επισκέψεων των ασθενών βαίνει 
διαρκώς μειούμενος. 

 
Ο «Ευαγγελισμός» και το «Αγία Όλγα» εμφανίζουν οικονομική ζημία 

ύψους 527.000 ευρώ και 35.000 ευρώ αντίστοιχα για το πρώτο εξάμηνο 
του 2012, μόνον από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων. 

Σχεδόν τα μισά νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής εμφανίζουν μηδενικές 

εισπράξεις από εργαστηριακές εξετάσεις. Ενδεικτικά, το μαιευτήριο «Έλενα 
Βενιζέλου» και το «Ιπποκράτειο» δεν εμφανίζουν καμία σχετική είσπραξη 

για το πρώτο εξάμηνο του 2012. 
 

Κέρδη καταγράφουν από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων το 
«Σισμανόγλειο», το «Αμαλία Φλέμιγκ» και το Γενικό Κρατικό Αθηνών.
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Τίτλος : 

WSJ: Φορολογική παράνοια στην Ελλάδα 
 
Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4036 

 

Πηγή: kathimerini.gr 

 

Μπορεί μια χώρα να φορολογηθεί τόσο ώστε να καταλήξει η οικονομία της 

στην απόλυτη αφάνεια; 

Η ελληνική κρίση, για μια ακόμη φορά, βρέθηκε στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των αρθρογράφων του διεθνούς οικονομικού Τύπου.  

Αρθρο της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal με τίτλο «Η 

ελληνική φορολογική παράνοια» ξεκινά με το ρητορικό ερώτημα: μπορεί 

μια χώρα να φορολογηθεί τόσο ώστε να καταλήξει η οικονομία της στην 

απόλυτη αφάνεια;  

«Η Ελλάδα επέβαλε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στη φορολογία για να 

ευχαριστήσει την Ε.Ε. και το ΔΝΤ», αναφέρει το άρθρο για την αύξηση 

του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων στο 23% από το 20% και 

των ανώτατων φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα στο 

42% από το 40%. 

Επισημαίνει δε τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ελλάδας από την Ε.Ε. και το 

ΔΝΤ για τη χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της και τη 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4036
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μετακύλιση του χρέους της ύστερα από μια τριετία αφού ζήτησε εξωτερική 

οικονομική βοήθεια.  

Σε αυτό το διάστημα το χρέος της Ελλάδας έχει αυξηθεί στο 170% του 

ΑΕΠ από το 120% που ίσχυε όταν παρενέβη πρώτη φορά η Ε.Ε. Σήμερα, 

οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας και το ΔΝΤ κατέχουν σχεδόν όλο το 

χρέος της χώρας. 

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι είναι κατανοητό να επιθυμούν οι 

πιστωτές της Ελλάδας την αποπληρωμή των δανείων τους, χαλαρώνοντας 

κατ’ επανάληψη τους όρους αποπληρωμής και μειώνοντας τα επιτόκια.  

«Αλλά, η επιμονή τους για υψηλότερους φόρους δεν βελτιώνει τις 

πιθανότητες να πάρουν πίσω τα χρήματά τους», προτείνοντας ένα 

σύστημα σταθερών φορολογικών συντελεστών.  

Πράγματι, η ελληνική οικονομία έχει ήδη διανύσει πενταετή ύφεση, αλλά 

η κυβέρνηση στοχεύει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,3 δισ. 

ευρώ μέχρι το 2014. 

Παράλληλα, οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας φαίνεται να κατανοούν τα 

οφέλη των χαμηλών φορολογικών συντελεστών.  

Η Βουλγαρία φορολογεί τις επιχειρήσεις με συντελεστή 10% και τα 

προσωπικά εισοδήματα, επίσης, με 10%, με εκτιμήσεις για ρυθμό 

ανάπτυξης 1,5% φέτος.  

Μπορεί να μην είναι εντυπωσιακές οι αποδόσεις αυτές, αλλά, τουλάχιστον, 

η οικονομία δεν βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.  

«Ακούμε συνεχώς ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική», 

αναφέρει η Wall Street Journal, επιχειρηματολογώντας ότι κάτι τέτοιο δεν 

μπορεί να επιτευχθεί με έναν τιμωρητικό φορολογικό κώδικα.  

Η Ελλάδα πρέπει να διαφύγει από την παγίδα λιτότητας της Ε.Ε. και του 

ΔΝΤ, καταλήγει το άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας. 
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Τίτλος : 

ΙΟΒΕ: Σημαντική βελτίωση στο οικονομικό κλίμα 

Μέσο :  

http://www.express.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.express.gr/news/finance/676960oz_20130115676
960.php3 

 

Ανοδικά κινήθηκε και τον Δεκέμβριο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην 
Ελλάδα, 5 μονάδες υψηλότερα σε σχέση με το Νοέμβριο, φθάνοντας στις 

84,1 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας, σύμφωνα με 
έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 
 

Η άνοδος του δείκτη προέρχεται από την ανάκαμψη των προσδοκιών σε 

όλους τους τομείς, εκτός των Κατασκευών, αλλά και από τη βελτίωση 
στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη 

έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων με την τρόικα - παρά τις σημαντικές επιβαρύνσεις που 

επιφέρουν σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού - επενέργησε ως ένα βαθμό 
κατευναστικά στη διάχυτη αβεβαιότητα των οικονομικών μονάδων για την 

πορεία της χώρας. 
 

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η απόφαση του Eurogoup για έγκριση της 
εκταμίευσης πόρων ύψους 49,1 δισ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν στην 

οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του 2013, επιτρέπει την εξόφληση μέρους 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, τη συνέχιση της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τη μερική άρση της πιστωτικής 
ασφυξίας στην οικονομία. Το πιο σημαντικό, όμως, όπως επισημαίνει ο 

ΙΟΒΕ, είναι ότι αίρεται η νομισματική αβεβαιότητα, τουλάχιστον 

μεσοπρόθεσμα, ενώ επιβεβαιώνεται εμφατικά η βούληση των εταίρων μας 
για κοινή συμπόρευση στην επίλυση των δύσκολων προβλημάτων της 

χώρας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς 
ομολόγων, αλλά και η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας, επιβεβαιώνουν τη σταδιακή αντιστροφή του 
κλίματος και διεθνώς. Θα πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι παρά τη 

βελτίωση, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα, καθώς ο φόβος της ανεργίας είναι έντονος. 

 
Αναλυτικότερα: 

 

http://www.express.gr/
http://www.express.gr/news/finance/676960oz_20130115676960.php3
http://www.express.gr/news/finance/676960oz_20130115676960.php3
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- στη Βιομηχανία, επιδεινώνονται οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη 

εξέλιξη της παραγωγής, εξέλιξη όμως που αντισταθμίζεται από βελτίωση 
στις εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης και τη 

σημαντική αποκλιμάκωση των αποθεμάτων. 
 

- στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα 
δραστηριότητά τους υποχωρούν αισθητά, εξέλιξη η οποία όμως 

αντισταθμίζεται από τη βελτίωση των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσμη 

ζήτηση και των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση. 
 

- στο Λιανικό Εμπόριο, ο δείκτης των εκτιμήσεων για τις τρέχουσες 
πωλήσεις βελτιώνεται, με τις προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες 

προοπτικές των πωλήσεων να παραμένουν στα ίδια επίπεδα και τις 
εκτιμήσεις για τα αποθέματα να αποκλιμακώνονται. 

 
- στις Κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών 

των επιχειρήσεων εντείνονται σημαντικά, όπως και οι προσδοκίες για την 
απασχόληση του τομέα. 

 
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις για την 

οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού αμβλύνονται ελαφρά, ενώ οι 
αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας καταγράφουν 

αξιοσημείωτη βελτίωση. Από την άλλη πλευρά, τόσο η πρόθεση για 

αποταμίευση το επόμενο 12μηνο, όσο και οι δυσμενείς προβλέψεις για την 
εξέλιξη της ανεργίας επιδεινώνονται ελαφρά. 

 
Ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος σε Ευρωζώνη, σταθερότητα σε ΕΕ 

 
Στην Ευρωζώνη το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε τον Δεκέμβριο, με το 

σχετικό δείκτη να κερδίζει 1,3 μονάδες, κινούμενος στις 87,0, ενώ στην 
ΕΕ παρέμεινε σχετικά σταθερό (+0,3), στις 88,4 μονάδες, απέχοντας 

αρκετά ακόμα από το μακροχρόνιο μέσο όρο του. Σε επίπεδο τομέων στην 
Ευρωζώνη, η βελτίωση του κλίματος εκπορεύεται από όλους τους τομείς, 

εκτός Λιανεμπορίου, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να βελτιώνεται 
μόνο οριακά. Στην ΕΕ, η άνοδος του δείκτη σε Βιομηχανία και Κατασκευές 

αντισταθμίζεται από τη μείωση των προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο και 
τις Υπηρεσίες. Από την πλευρά της ζήτησης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη 

στην ΕΕ δεν μεταβάλλεται από τα επίπεδα Νοεμβρίου. 

 
Στη Βιομηχανία, ο δείκτης κλίματος ενισχύεται για δεύτερο κατά σειρά 

μήνα στην ΕΕ (+1,4) και την Ευρωζώνη (+0,6), ενώ στις Υπηρεσίες, το 
κλίμα βελτιώνεται στην Ευρωζώνη (+2,1), αλλά επιδεινώνεται στην ΕΕ (-

2,3). Στο Λιανικό Εμπόριο, ο αντίστοιχος δείκτης υποχωρεί κατά μία 
μονάδα σε αμφότερες ΕΕ και Ευρωζώνη, ενώ αντίθετα στις Κατασκευές 

καταγράφεται αντίστοιχη βελτίωση και στις δύο ζώνες. Τέλος, ο δείκτης 
Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ανακάμπτει οριακά στην Ευρωζώνη (+0,4), 

παραμένοντας αμετάβλητος στην ΕΕ (-0,3). Οι καταναλωτές και στις δύο 
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ζώνες προβαίνουν σε ευμενέστερες προβλέψεις σχετικά με την οικονομική 

κατάσταση του νοικοκυριού τους, με τις προβλέψεις όμως για την εξέλιξη 
της ανεργίας να επιδεινώνονται, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη.  
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Τίτλος : 

Πτώση 1,78% στο Χ.Α. 
Μέσο :  

http://www.naftemporiki.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/514602 

 
Με πτώση 1,78% στις 951,05 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπό το βάρος των πιέσεων στις τράπεζες. Η 
αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,92 εκατ. ευρώ. 
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,85% 
ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 
0,75%. 
Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους δείκτες, με εξαίρεση τον δείκτη 
των Ταξιδιών (+0,34%) με τις μεγαλύτερες απώλειες να παρουσιάζουν 
οι δείκτες της Υγείας (-4,57%), των Προσωπικών Προϊόντων (-3,46%) 
ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,26%. 
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο 
κατέγραψαν οι μετοχές της Frigoglass (+1,51%), της Ιντραλότ 
(+1,46%), του ΟΛΠ (+0,93%) και της MIG(+0,87%). 
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha 
Bank(-5,88%), της Τέρνα Ενεργειακή (-5,57%), της Jumbo(-4,16%), 
της Μυτιληναίος (-3,16%), της Βιοχάλκο (-3,09%) και της Πειραιώς (-
3,01%). 
Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 117 πτωτικά και 10 παρέμειναν 
σταθερές. 
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Αλφα (πο) 
(+19,85%), Μπουτάρης (πα) (+19,64%), Περσεύς (+19,57%) και MIG 
Real Estate (+16,91%). 
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fieratex (-27,65%), 
Δούρος (-20,00%), Χατζηϊωάννου (κο) (-20,00%) και Πήγασος Εκδοτική 
(-19,86%). 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/514602
http://www.naftemporiki.gr/finance/tag/200
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Τίτλος : 

Η Ε.Ε.Φα.Μ. αλληλέγγυα στα στελέχη που έχουν 

ανάγκες 

 

Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4034 

 

Πηγή: Περιοδικό «Φαρμακευτιικό Marketing». Γράφει Γιώργος 

Καλαφατάκης. Πρόεδρος ΕΕΦαΜ. Σύμβουλος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων. 

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελληνική οικονομία, θεωρούμε ότι 

είναι συνετό οι Επιχειρήσεις να επενδύσουν σε προγράμματα, τα οποία είτε 

θα αναβαθμίσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες των στελεχών τους ή 

θα τα ενισχύσουν ψυχολογικά για να αποδώσουν καλύτερα. 

Τα τρία τελευταία χρόνια, τα στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς ζουν 

δύσκολες συγκυρίες. Η φαρμακευτική βιομηχανία η οποία μέχρι τώρα 

αποτελούσε ένα υγιές κομμάτι της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας 

σταθερά στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία φαρμάκων που βοηθούν τους 

Έλληνες ασθενείς να ξεπερνούν τα προβλήματα υγείας, ζει ένα ανηλεή 

“διωγμό” από αλλοπρόσαλλα μέτρα.  

Πολλά από αυτά τα μέτρα, όχι μόνο δεν βοηθούν την ανάπτυξη, αλλά 

ούτε πετυχαίνουν να μειώσουν τις δαπάνες υγείας, σκοπός άλλωστε για 

τον οποίο λαμβάνονται. Αντίθετα, οδηγούν τις εταιρείες σε απόγνωση και 

τα στελέχη τους σε δυσχέρεια.  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4034
http://www.eefam.gr/issues/magid/31/magid725/31
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Οι εταιρείες αναγκάζονται να προσαρμόζονται στη μειούμενη αγορά και τις 

απώλειες από αλλεπάλληλες μονομερείς μειώσεις τιμών που οδηγούν 

τελικά σε καταργήσεις θέσεων και σε καθυστερήσεις στην πρόσβαση των 

ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. 

Τα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών (πολυεθνικών και Ελληνικών) 

κατανοώντας πλήρως την ανάγκη να μειωθούν οι δαπάνες υγείας, ζητούν 

η μείωση αυτή να μη γίνεται σε βάρος της περίθαλψης, της ανάπτυξης και 

της εργασίας. 

Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, και όχι 

μόνο στο φάρμακο, καθιστά το εργασιακό περιβάλλον πολύ δύσκολο. Τα 

μέτρα, όσον αφορά την εργασία, που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις 

μας τα τελευταία χρόνια, με αιτία την τρέχουσα κρίση, οδηγούν σε 

χαλαρές εργασιακές σχέσεις, στη διαμόρφωση δυσκολότερων συνθηκών, 

σε αύξηση της ανεργίας και τελικά σε ανατροπή του εργασιακού και 

οικογενειακού status πολλών εργαζομένων. 

Πρόσφατες έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καταγράφουν ότι 

το εργασιακό άγχος επηρεάζει όχι μόνο τη ψυχική και σωματική υγεία των 

εργαζομένων αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

Ένα τέτοιο αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον, δημιουργεί νέες ανάγκες στους 

εργαζόμενους οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται υποστήριξη. 

Ανάλογα με την περίπτωση, η υποστήριξη αυτή βασίζεται σε προγράμματα 

που σχετίζονται σε θέματα ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, επικοινωνίας και 

προσωπικής ανάπτυξης, ή στη βελτίωση σε διάφορα άλλα θέματα όπως 

ηγεσία, καθοδήγηση, εξυπηρέτηση πελατών, πωλήσεων, διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού κλπ. 

Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η καλύτερη προσαρμογή των 

εργαζομένων στο διαμορφούμενο εργασιακό περιβάλλον και η 

ανταγωνιστική παρουσία τους στο χώρο εργασίας ώστε να διατηρήσουν τις 

θέσεις τους. Παρόλα αυτά, η ανεργία σήμερα προσεγγίζει το 25% ενώ 

στους νέους ξεπερνά το 50%. 
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Είναι φυσικό λοιπόν όσο και αν κανείς προσπαθεί να κρατήσει την 

ψυχραιμία του, να μην μπορεί να καταπολεμήσει το άγχος την ανησυχία 

και την ανασφάλεια. 

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Ε.Ε.Φα.Μ.), που είναι η 

επιστημονική εταιρεία των στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας, για να 

βοηθήσει τα στελέχη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία προσπαθεί να 

συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επαγγελματική εκπαίδευση και την 

υποστήριξη των στελεχών.  

Έτσι, συνεχίζει τα καθιερωμένα προγράμματα των Certificates στο 

φαρμακευτικό μάρκετινγκ και στην ιατρική ενημέρωση, ενώ παράλληλα 

προχωρά, όπως κάθε χρόνο, στην οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σε 

επίκαιρα θέματα που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι. 

Το 2012 η Ε.Ε.Φα.Μ. πραγματοποίησε δύο επίκαιρες ημερίδες με θέματα 

τη διαχείριση κρίσεων για τη μία και το project management για τη άλλη. 

Η επικαιρότητα των θεμάτων αυτών είχε αναδειχθεί από έρευνα αγοράς 

που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο.  

Οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις αυτών των ημερίδων είναι online στην 

ιστοσελίδα της Ε.Ε.Φα.Μ., (www.eefam.gr) για τα μέλη της που θα ήθελαν 

να ξαναδούν σε streamline video τις ημερίδες. 

Εφέτος εμπλουτίζουμε το υποστηρικτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Φα.Μ. για τα 

στελέχη με προγράμματα “Υποστηρικτικής Καριέρας και Αυτογνωσίας”. Τα 

προγράμματα αυτά είναι μαθήματα ατομικής συμβουλευτικής, για την 

υποστήριξη στελεχών που εκ των πραγμάτων μπορεί να αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες λόγω της κρίσης ώστε να τα διευκολύνει να τις ξεπεράσουν πιο 

αποτελεσματικά. 

Τα προγράμματα αυτά ατομικής συμβουλευτικής απευθύνονται σε στελέχη 

που θα ήθελαν να εμβαθύνουν σε θέματα αυτογνωσίας, να γνωρίσουν 

τρόπους καταπολέμησης του εργασιακού άγχους, να κατανοήσουν 

βαθύτερα τις δυνατότητες τους, και να “ανακαλύψουν” πως τους 

“βλέπουν” οι άλλοι ώστε να μπορέσουν τελικά να προβάλουν 

αποτελεσματικότερα τον εαυτό τους και την εργασία τους στο εργασιακό 

http://www.eefam.gr/undefined/
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τους χώρο, αλλά και στην περίπτωση που θα αναγκασθούν να 

αναζητήσουν νέα εργασία. 

Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα προσφέρει εξατομικευμένες ατομικές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες που ξεκινούν από την αξιολόγηση και 

υποστήριξη στη συγγραφή ενός βιογραφικού (CV) που να αντανακλά τις 

πραγματικές δεξιότητες τους, μέχρι τον καθορισμό του εργασιακού 

χαρακτήρα και την υποστήριξη βελτίωσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

ειδικά στην περίπτωση συνέντευξης για εξεύρεση νέας εργασίας. 

Τα προγράμματα "Υποστηρικτικής Καριέρας" γίνονται σε προσωπικό 

επίπεδο και υλοποιούνται σε συνεργασία με την Professional Team, με 

πιστοποιημένο εξειδικευμένο εκπαισευτή. 

Προσφέρονται σε εταιρείες που θα ήθελαν να βοηθήσουν τα στελέχη τους 

(σε ιδιαίτερα προνομιακό κοστολόγιο), αλλά και σε μεμονωμένα στελέχη 

(με επιδότηση).  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα της ΕΕΦαΜ, 

(http://www.eefam.gr/education) όπου σταδιακά αναρτώνται 

πληροφορίες για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΦαΜ. 

Οι εκδηλώσεις της ΕΕΦαΜ για τη διετία 2012-13 κορυφώνονται με το 9ο 

Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ που προγραμματίζεται για το 

Φεβρουάριο του 2014. 

Σχετικές έρευνες σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς καταδεικνύουν πως, τα 

υψηλά επίπεδα άγχους των στελεχών επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά 

αποτελέσματα και τη φήμη τους. Ας βοηθήσουμε λοιπόν τα στελέχη μας 

να επανακτήσουν την αυτοπεποίθηση τους και να ξανανιώσουν ασφάλεια 

για να αποδώσουν καλύτερα.  

Οι καλύτερες μέρες δεν θα αργήσουν να έλθουν ξανά και θα πρέπει να 

είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες.  

Ας μη ξεχνάμε ότι η λέξη κρίση στα κινέζικα αποτελείται από δύο 

χαρακτήρες: ο ένας αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο και ο άλλος την ευκαιρία. 

Είναι φυσικό σε περιόδους κρίσης και οικονομικής αναταραχής οι 

άνθρωποι να κλείνονται στα δικά τους προβλήματα να έχουν την τάση να 

http://www.eefam.gr/education
http://www.eefam.gr/education
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ξεχνάνε ότι στους καιρούς των προκλήσεων πάντα γεννούνται ευκαιρίες, 

νέες ιδέες και καινοτόμες τεχνολογίες. 

Ας αρχίσουμε λοιπόν να δίνουμε προσοχή στις ευκαιρίες και να 

χρησιμοποιούμε τη δημιουργική μας σκέψη για να βρούμε νέες λύσεις στα 

προβλήματα μας και νέους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών των 

ασθενών και των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης στη χώρα μας. 

Φαρμακευτικό Marketing ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
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Τίτλος : 

Η αξιολόγηση των φαρμακευτικών εταιριών από τους ασθενείς 

 

Μέσο :  

http://www.pmjournal.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2013/01/patients-pharma-
reputation/ 

 

Τις απόψεις των ασθενών για την εταιρική φήμη 29 φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων καθώς και για όλη τη βιομηχανία παρουσιάζει μια 
παγκόσμια έρευνα του οργανισμού PatientView. 

Συγκεκριμένα, η ίδια διεξήχθη από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα 
Δεκεμβρίου του 2012 και αναλύει τις απόψεις 600 οργανώσεων ασθενών 
με διάφορες ασθένειες από 56 χώρες (72% από την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανόμενη και η Ελλάδα) για τις φαρμακευτικές εταιρίες. Στο 
πλαίσιο της έρευνας η εταιρική φήμη προσδιορίζεται ως ο βαθμός στον 
οποίο οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις καλύπτουν τις προσδοκίες των 
ασθενών και των οργανώσεών τους. 

Οι απαντήσεις των ασθενών βαθμολογούν τις 29 πρώτες φαρμακευτικές 
εταιρίες βάσει έξι δεικτών που επηρεάζουν την εταιρική τους φήμη: 
ασθενο-κεντρική προσέγγιση, ενημέρωση των ασθενών, ασφάλεια των 
ασθενών, χρήσιμα προϊόντα, διαφάνεια, ακεραιότητα. 

Αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής: 

 Έλλειψη δίκαιων πολιτικών τιμολόγησης –50% των ερωτηθέντων 
οργανώσεων δήλωσαν ότι η βιομηχανία δεν απέκτησε μια θετική 
εικόνα εντός του 2012, όσον αφορά αυτό το ζήτημα. 

 Διαφάνεια σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες –48% δήλωσαν 
ότι η βιομηχανία επίσης δεν είχε μια θετική εικόνα ως προς αυτό. 

 Κατάλληλη διαχείριση “δυσάρεστων” νέων σχετικά με τα προϊόντα 
–37% των ερωτηθέντων έκαναν αρνητική δήλωση. 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/patients-pharma-reputation/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/patients-pharma-reputation/
http://patientview.posterous.com/corporate-reputation-of-pharma-the-patient-pe-78151
http://www.patient-view.com/bull-who-we-are.html
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 Υλοποίηση ασθενο-κεντρικής στρατηγικής –33% ανέφεραν ότι δεν 
ήταν ικανοποιημένοι ως προς αυτό. 

 Ακεραιότητα –32% έκαναν λόγο για αρνητική εικόνα της 
βιομηχανία και σε αυτό το ζήτημα. 

Όπως διαπιστώθηκε, υπήρξε μια γενική πτώση της εταιρικής φήμης της 
φαρμακοβιομηχανίας το 2012, σε σύγκριση με το 2011. Μόνον το 34% 
των συμμετεχόντων στην έρευνα το 2012 απάντησε ότι οι πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρείες είχαν “Εξαιρετική” ή “Καλή” φήμη στη διάρκεια 
του ίδιου έτους, σε σύγκριση με 42% το 2011. 

Μεταξύ των παρατηρήσεων των ασθενών που επηρέασαν την επίδοση 
των εταιριών αναφέρονται τα εξής: 

 Συνεχής έλλειψη παροχής υποστήριξης στους ασθενείς στις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου που υποφέρουν από την οικονομική κρίση 
(Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία) για πρόσβαση σε 
φάρμακα. 

 Διάθεση φαρμάκων που προσφέρουν μόνον παροδική βελτίωση 
της υγείας. 

 Μη ικανοποιητική προσπάθεια ανακάλυψης νέων φαρμάκων για 
παραμελημένες ομάδες ασθενών. 

 Ακατάλληλο μάρκετινγκ φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων αυτών 
για ενδείξεις εκτός εγκεκριμένης χρήσης). 

 Αντίληψη έλλειψης διαφάνειας – ειδικά σχετικά με την αναφορά 
των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών. 

 Τιμές φαρμάκων απρόσιτες για πολλούς ασθενείς ή τα 
ασφαλιστικά τους ταμεία – που οδηγούν στη γενική εντύπωση ότι το 
κέρδος προέχει της υγείας των πολιτών. 

 Μεγαλύτερος σεβασμός στη συμπεριφορά των εταιριών έναντι 
των γιατρών παρά των οργανώσεων ασθενών. 

Σύμφωνα με την κατάταξη το 2012 τις καλύτερες επιδόσεις είχαν οι 
παρακάτω εταιρίες: 
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Όσον αφορά τη βαθμολογία των εταιριών βάσει των έξι 
προαναφερθέντων δεικτών, εκείνες που πρώτευσαν σε κάθε δείκτη 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η επίδοση των εταιριών μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της 
καθεμιάς, όπως τα βλέπουν και τα κρίνουν οι ασθενείς. 

 

H έρευνα διατίθεται προς πώληση από τον PatientView. 
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Τίτλος : 
Οι τάσεις που επηρεάζουν την Φαρμακευτική 
Βιομηχανία 

 

Μέσο :  
http://www.pmjournal.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2013/01/trends-affecting-pharma/ 

Του Γιώργου Καλαφατάκη 

Σήμερα, η φαρμακευτική βιομηχανία είναι αντιμέτωπη με τέσσερις κυρίως μεγάλες 
προκλήσεις: 

1. Το χάσμα που αφήνουν πίσω τους η λήξη της πατέντας μεγάλων 
προϊόντων. Δισεκατομμύρια έσοδα χάνουν σήμερα οι μεγάλες ερευνητικές εταιρίες 
λόγω των λήξεων αυτών και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από χαμηλού κόστους 
generics. Οι εταιρίες που χάνουν πατέντες δοκιμάζουν διάφορες στρατηγικές για να 
αντιμετωπίσουν τις απώλειες. Μεταξύ άλλων διευρύνουν τα χαρτοφυλάκια τους, 
πέρα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

2. Τη μετατόπιση της ισχύος για την επιλογή της θεραπείας από τους 
γιατρούς προς τους "πληρωτές". Αυτό σε συνδυασμό με το περιθώριο που 
δίνουν οι λήξεις των πατεντών που αναφέραμε παραπάνω δημιουργεί τη δυνατότητα 
στους "πληρωτές" να επιταχύνουν τη διείσδυση των generics, να σταθεροποιήσουν 
τις δαπάνες, να μειώσουν τις τιμές αναφοράς και να εμμείνουν στο "value for 
money". 

3. Την ανάγκη για συγκράτηση κόστους υγείας και να χαλιναγωγηθούν τα 
ελλείμματα. Σήμερα οι συνθήκες στους προϋπολογισμούς των κρατών αναγκάζει 
τους "πληρωτές" να προσπαθούν να βρουν τρόπους για τη συγκράτηση του κόστους 
της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό τους οδηγεί στην άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου 
στη φαρμακευτική βιομηχανία. 

4. Την επίδραση που έχει στην επιλογή μιας θεραπείας η αυξανόμενη 
δύναμη που αποκτούν οι ασθενείς. Σήμερα οι ασθενείς γνωρίζουν περισσότερα 
για τις ασθένειες, για τα φάρμακα και τις διάφορες άλλες μεθόδους θεραπείας. Οι 
ασθενείς σήμερα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη θεραπεία τους. 

Οι τάσεις αυτές επηρεάζουν την φαρμακευτική βιομηχανία σε όλους τους τομείς και 
την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίζει τις στρατηγικές και να βρίσκει τρόπους 
δράσης που να καλύπτουν τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται. 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/trends-affecting-pharma/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=140261071&authType=name&authToken=8JKp&ref=NUS&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=NUS_CONN-conntr
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Προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται όλο και πιο σαφές ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες 
θα πρέπει: 

Να βελτιώσουν τη δυνατότητα τους να διασφαλίζουν στα φάρμακα τους γρήγορη 
πρόσβαση στις αγορές: Η γρήγορη πρόσβαση στην αγορά είναι ζωτικής σημασίας για 
τις πωλήσεις και την επιβίωση. Για να γίνει αποτελεσματική μια εταιρία σε αυτό τον 
τομέα απαιτείται να δημιουργήσει μια υπηρεσία που να μπορεί με αριστοτεχνικό 
τρόπο να ενορχηστρώνει ένα σύνθετο πλέγμα δραστηριοτήτων με τη συνεργασία 
εσωτερικών και εξωτερικών ομάδων. 

Σήμερα βλέπουμε όλο και πιο δύσκολα να γίνονται αποδεκτά τα φάρμακα για 
αποζημίωση από τα Ταμεία και τα νοσοκομεία.  

Η πρόσβαση στην αγορά δεν είναι εύκολη υπόθεση ούτε επιτυγχάνεται με τη δράση 
ενός μόνο ατόμου. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια και διατμηματική συνεργασία.  

Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία σήμερα, οι εταιρίες να βρουν και να προσλάβουν τους 
σωστούς ανθρώπους σε αυτόν τον τομέα με καλές και πιστοποιημένες δεξιότητες για 
να αποκτήσει τελικά τη δυνατότητα να διασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση στις αγορές 
για τα φάρμακα της. 

Να στηρίζουν ενεργά την ανάπτυξη σε νέους τομείς: Υπάρχουν ακόμα δυνατότητες 
ανάπτυξης της φαρμακευτικής βιομηχανίας σε ώριμες και ταχέως αναπτυσσόμενες 
αγορές, σε καινοτομίες που προσθέτουν αξία, σε OTC προϊόντα, σε προϊόντα 
υγιεινής διατροφής, στα γενόσημα, στα διαγνωστικά προϊόντα, σε προϊόντα για την 
υγεία των ζώων, στα εμβόλια, στα ορφανά φάρμακα και φυσικά σε νέα καινοτόμα 
φάρμακα. 

Να προσπαθήσουν να γίνουν πιο παραγωγικές σε όλους τους τομείς: Οι 
φαρμακευτικές εταιρίες πρέπει να μειώσουν το κόστος και παράλληλα να 
βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους. Το τμήμα Ε & Α, το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, 
η παραγωγή και οι αλυσίδα εφοδιασμού, δηλαδή όλες οι λειτουργίας της μπορούν να 
παρουσιάζουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Να φροντίσουν να δημιουργήσουν σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες: Η 
συνεργασία με πανεπιστήμια ή με μικρότερες εταιρίες μπορούν να αυξήσουν το 
χαρτοφυλάκιο τους και μπορούν να μειώσουν παράλληλα το κόστος ανάπτυξης αλλά 
και να επιμερίσουν τους κινδύνους. Η συνεργασία επίσης με τους "πληρωτές" θα 
μπορούσε να αποφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές.  

Όλα τα τμήματα και κυρίως το τμήμα Ε & Α θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτα και πιο 
δημιουργικά, στο να βρίσκουν πιο γρήγορους και πιο φθηνούς τρόπους για να 
εισαγάγουν τα καινοτόμα προϊόντα τους στην αγορά. 

Να προσπαθήσουν να γίνουν πιο "ασθενο-κεντρικές": Οι εταιρίες που θα βάζουν τον 
ασθενή στο επίκεντρο της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων τους, που θα έχουν 
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στο επίκεντρο τα οφέλη στην υγεία και τις οικονομίες στο σύστημα υγείας και όχι 
στα φάρμακα αυτά καθ’ αυτά, θα είναι εκείνες που θα ξεχωρίζουν στο μέλλον. 

Τα Ιατρικά Τμήματα των εταιριών πρέπει να έχουν την ευθύνη της καθοδήγησης για 
την ασθενοκεντρική προσέγγιση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. Πρέπει να 
γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Ε & Α και των τμημάτων μάρκετινγκ, να συνδέει την 
επιστήμη με την αγορά, και ταυτόχρονα την επιστήμη με τις πληροφορίες και τις 
ανάγκες της αγοράς. 

Πώς θα επιτευχθούν όλα αυτά, και πώς θα γίνουν όλα με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο, είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Πώς θα αναπτύξουμε τους ανθρώπους για να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, και πως θα τους βοηθήσουμε να 
ευθυγραμμισθούν με αυτόν τον νέο και αναγκαίο τρόπο εργασίας, είναι σήμερα το 
μεγάλο ερώτημα. 



 

[38] 
 

Τίτλος : 

Ράιχενμπαχ: Λευκή Βίβλος για την ανάπτυξη 

 
 

Μέσο :  
http://www.capital.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1707781 

Της Δήμητρας Καδδά  

 
Εύσημα για την πρόοδο αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία για την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων, 
"Λευκή Βίβλο" για την ανάπτυξη αλλά και κριτική για πενιχρά 

αποτελέσματα στο πεδίο της φοροδιαφυγής έκανε ο επικεφαλής της 
Ομάδας Δράσης, Χορστ Ράιχενμπαχ μετά τη συνάντηση που είχε με τον 

υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.  

 
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα σταθεί εμπόδιο για να υπάρξει μια πρώτη 

πολιτική απόφαση" στο θέμα των τεσσάρων αυτοκινητόδρομων ανέφερε ο 
επικεφαλής της Ομάδας Δράσης. "Είναι νωρίς όμως για να είμαστε 

απολύτως βέβαιοι για οτιδήποτε", πρόσθεσε ο κ. Ράιχενμπαχ. 
 

Αναφέρθηκε με θετικά σχόλια για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις 
διαπραγματεύσεις για την επανεκκίνηση των αυτοκινητοδρόμων 

δηλώνοντας χαρακτηριστικά: "Προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την 
πρόοδο που σημειώθηκε και για το προσχέδιο συμφωνίας το οποίο 

επιτεύχθηκε με τους παραχωρησιούχους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το 
ότι υπάρχει προοπτική για την ολοκλήρωση των έργων αυτών, καθότι θα 

είναι πάρα πολύ σημαντικά για την οικονομία αυτής της χώρας, εφόσον θα 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο 

για το ΑΕΠ της χώρας". 

 
Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης από την πλευρά του επανέλαβε ότι 

στόχος του υπουργείο είναι οι μπουλντόζες στα έργα να ξεκινήσουν τον 
επόμενο Απρίλιο. 

 
Πρόσθεσε όμως ότι αυτό προϋποθέτει να ολοκληρωθούν οι επαφές του 

υπουργείου με τα 43 εμπλεκόμενα πιστωτικά ιδρύματα 
 

Επίσης ο υπουργός προανήγγειλε ότι θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις 
Βρυξέλλες για επαφές με τους αρμόδιους Επιτρόπους Χοακίν Αλμούνια, 

http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/News.asp?id=1707781
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Γιοχάνες Χαν και Μισέλ Μπαρνιέ με στόχο να γίνει όσο το δυνατόν πιο 

σύντομη η κύρωση των αποφάσεων από την Κομισιόν. 
 

Οι δύο άντρες, όπως ανέφεραν, εξέτασαν και σχέδιο ανάπτυξης για την 
επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) και τη μετά-μνημονιακή 

εποχή . Ο κ. Ράιχενμπαχ επισήμανε ότι επιθυμεί να υπάρξει ένα μοντέλο 
ανάπτυξης στο υπόδειγμα της «Λευκής Βίβλου» της Ε.Ε. που συντάχθηκε 

από τον τότε επίτροπο Ζακ Ντελόρ  

 
Ο επικεφαλής της ομάδας δράσης αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις στη 

φορολογική διοίκηση: "μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα είναι πενιχρά 
παρόλο που έχουμε επενδύσει πολλά σε τεχνική βοήθεια". 

 
Πρόσθεσε όμως με νόημα ότι ευελπιστεί πως με την τοποθέτηση του νέου 

γενικού γραμματέα εσόδων Χ.Θεοχάρη θα σημειωθεί πρόοδος τους 
επόμενους μήνες. 
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Τίτλος : 

 
Προσοχή έρχεται η γρίπη! 

Μέσο :  

http://www.iatrikostypos.com/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/10518-προσοχή-έρχεται-η-

γρίπη.html 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των συστημάτων επιτήρησης της εποχικής γρίπης που 
υποστηρίζει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., από την πρώτη εβδομάδα του 2013, η κυκλοφορία 
του ιού της γρίπης κυμαίνεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας. Αυξημένη 
κυκλοφορία του ιού της γρίπης αναμένεται, όπως κάθε χρόνο στην Ελλάδα, από τα 
τέλη Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου. 

Αντίθετα, στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε φέτος νωρίτερα η έναρξη της περιόδου 
αυξημένης κυκλοφορίας της γρίπης, η οποία βρίσκεται τώρα στο υψηλότερο σημείο 
της έντασής της κυρίως στις Ανατολικές και Μεσοδυτικές Πολιτείες. Επίσης, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού της γρίπης αναφέρεται ήδη 
από τις Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός το οποίο 
επιβεβαιώνει την πρόβλεψη ότι η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα 
αναμένεται να αυξηθεί μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. Από τα μέχρι τώρα 
δεδομένα τα στελέχη που κυκλοφορούν είναι οι υπότυποι Α(Η3Ν2) και 
Α(Η1Ν1)2009pdm, καθώς και ο τύπος Β, στελέχη τα οποία καλύπτονται πολύ 
ικανοποιητικά από το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης 2012-2013. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υποστηρίζει κάθε χρόνο τρία συστήματα επιτήρησης της γρίπης 
από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο του ερχόμενου έτους, από τα αποτελέσματα των 
οποίων συνθέτονται οι εβδομαδιαίες εκθέσεις Επιδημιολογικής Επιτήρησης που 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σημειώνει ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως πολύ 
σοβαρή νόσηση. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να 
παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές που 
μπορούν να εμφανιστούν και σ’ ένα μικρό ποσοστό υγιών ατόμων. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/10518-προσοχή-έρχεται-η-γρίπη.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/10518-προσοχή-έρχεται-η-γρίπη.html
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Υπενθυμίζεται ότι η διασπορά του ιού ευνοείται σε ψυχρές κλιματικές συνθήκες, οι 
οποίες αυτή τη στιγμή επικρατούν στη χώρα. 

Τα κύρια προληπτικά μέτρα που συστήνονται για την αντιμετώπιση της έξαρσης της 
γρίπης είναι: 

1. Ο έγκαιρος εμβολιασμός, που αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
προστασίας από τη γρίπη, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τονίζει την 
ανάγκη συνέχισης του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με 
το αντιγριπικό εμβόλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Τηλεφωνική έρευνα 
για λογαριασμό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. το Δεκέμβριο 2012 ανέδειξε πολύ χαμηλά 
ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στο γενικό πληθυσμό (10,5%). 

2. Η τήρηση των μέτρων υγιεινής και υγιεινής των χεριών καθώς και η 
αποφυγή συγχρωτισμού, ιδιαίτερα σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. 

3. Η χρήση των αντι-ιικών φαρμάκων κατά της γρίπης, κατά την κρίση των 
θεραπόντων ιατρών, που θα πρέπει να ξεκινά το ταχύτερο δυνατό, όταν υπάρχει 
σαφής κλινική υποψία γρίπης. Υπενθυμίζεται ότι τα αντι-ιικά φάρμακα χορηγούνται 
με απλή ιατρική συνταγή. 

Ιατρικός Τύπος 
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Τίτλος : 

Ο ΙΣΑ, η «Αποστολή» και ο IOCC στηρίζουν τα 
νοσοκομεία που εξυπηρετούν ανασφάλιστους 
ασθενείς 

 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2562-o-isa-h-apostolh-kai-o-iocc-

sthrizoyn-ta-nosokomeia-poy-eksyphretoyn-anasfalistoys-astheneis 

Αλυσίδα ζωής και στήριξης δημιούργησαν από τις αρχές του 2012 ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών και η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με Δημόσια 
Νοσοκομεία της Αττικής για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη 
ανασφάλιστων ασθενών του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. 
Την Τρίτη, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός 
Οργανισμός των Ορθοδόξων Χριστιανών Αμερικής (IOCC) παρέδωσαν στις διοικήσεις 
των συνεργαζόμενων νοσοκομείων συνολικά 220 κιβώτια υγειονομικού υλικού και 
αναλωσίμων. 
Με το δίκτυο στήριξης των ασθενών του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 
συνεργάζονται ήδη 9 δημόσια νοσοκομεία, στα οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 26 
νοσηλείες και 95 κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις. Πρόκειται για τα νοσοκομεία ΓΝΑ 
ΕΛΠΙΣ, ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, ΓΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ, ΓΝΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ «Γ. 
Γεννηματάς», ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ», ΓΝΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΓΝΑ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΓΝΑ ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ. 
Στη μεγάλη αλυσίδα της νοσοκομειακής στήριξης εισέρχονται και τα νοσοκομεία ΓΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΛΕΝΑ, ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ ΣΟΦΙΑ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ, ΝΝΑ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΞΑ, ΚΑΤ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ . 
Προκειμένου να ενισχυθούν τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο στήριξης 
των ανασφάλιστων ασθενών ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Φιλανθρωπικός 
Οργανισμός ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με το 
Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό των Ορθοδόξων Χριστιανών Αμερικής 
(International Orthodox Christian Charities) παρέδωσαν σήμερα από κοινού στους 
διοικητές των νοσοκομείων 220 κιβώτια υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων, με 
στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες της καθημερινής τους λειτουργίας στα χειρουργεία, 
στα ΤΕΠ, στα εργαστήρια, στους θαλάμους κλπ . 
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κος Γιώργος Πατούλης «η συνεργασία αυτή είναι η 
απαρχή μιας συντονισμένης προσπάθειας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και 
του International Orthodox Christian Charities (IOCC) για την ενίσχυση των 
νοσοκομείων. Θα ακολουθήσει καταγραφή των ελλείψεών τους και θα γίνει 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2562-o-isa-h-apostolh-kai-o-iocc-sthrizoyn-ta-nosokomeia-poy-eksyphretoyn-anasfalistoys-astheneis
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2562-o-isa-h-apostolh-kai-o-iocc-sthrizoyn-ta-nosokomeia-poy-eksyphretoyn-anasfalistoys-astheneis
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προσπάθεια για τη στοχευμένη κάλυψή τους. Κοινός μας στόχος είναι η διασφάλιση 
της ζωή και της υγείας των ανασφάλιστων πολιτών που χτυπούν την πόρτα μας» 
Ο Γεν Διευθυντής της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κος Κωστής Δήμτσας αναφέρθηκε στη μεγάλη 
κοινωνική συμμαχία που έχει γίνει για την στήριξη των αναξιοπαθούντων. «Στις 
αρχές του 2012 η Αποστολή υπέγραψε σύμφωνο φιλίας με τον IOCC, πρόκειται για 
μία συνεργασίας αγάπης με αποστολή την υπεράσπιση του ανυπεράσπιστου 
ανθρώπου. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της 
Αμερικής και ιδιαίτερα στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Η 
διάκριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας παραμένει κυρίαρχος στόχος της 
Αποστολής». 
Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του IOCC στην Ελλάδα, κ. Δέσποινα 
Κατσιβελάκη αναφέρθηκε στην πρόθεση των ομογενών να στηρίξουν την 
προσπάθεια. «Ο Ελληνισμός της Αμερικής ανταποκρίθηκε άμεσα και θέλει να 
βοηθήσει την κρίσιμη αυτή περίοδο που περνά η χώρα», τόνισε. 
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2012 και αποτελεί 
σύμπραξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τη στήριξη ανασφάλιστων 
ασθενών, άστεγων και παραμελημένων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού που 
έχουν χτυπηθεί από την οικονομική κρίση 
Από την έναρξη μέχρι το τέλος του 2012, το Ιατρείο αριθμεί 16.000 ιατρικές 
επισκέψεις, ενώ καθημερινά περίπου 200 ασθενείς λαμβάνουν τα φάρμακά τους από 
την Κοινωνική μας Τράπεζα Φαρμάκου. Στο χρονικό αυτό διάστημα έγιναν 
περισσότερες από 2.000 εργαστηριακές εξετάσεις στους ασθενείς μας, ενώ ζωτικής 
σημασίας υπήρξε η συμμετοχή των νοσοκομείων εκείνων που άνοιξαν τις πύλες τους 
και νοσήλευσαν κάποιους από τους εκατοντάδες ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας. 
Οι μαρτυρίες των ασθενών 
"Είναι τραγικό...να περιφέρεσαι με τη διάγνωση του καρκίνου στο χέρι 2 και 3 μήνες 
και να πρέπει να χειρουργηθείς, αλλά να μη μπορείς να βρεις τα χρήματα για τη 
νοσηλεία σου, να αρνούνται όλοι να σε δανείσουν, να φοβούνται όλοι να σε 
βοηθήσουν, να περνάει ο χρόνος και ο καρκίνος μέσα σου να γίνεται όλο και πιο 
απειλητικός κι αδιέξοδος, απέναντι στις κλειστές πόρτες των γιατρών και των 
νοσοκομείων για ανασφάλιστους πολίτες...μια ζωή χωρίς λύση, μα πόση θα είναι 
ακόμη;...όπου να ναι θα τελειώσει..." 
Αυτά ήταν τα λόγια της ασθενούς στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής που στα 42 
της χρόνια απολύθηκε και έξι μήνες μετά εμφάνισε εκτεταμένο Ca στο έντερο που 
τυχαία ανακάλυψε στα πλαίσια διερεύνησης αναιμίας που την οδήγησε στη 
λιποθυμία και στα Επείγοντα...με τη διάγνωση στο χέρι, η άνεργη και ανασφάλιστη 
42χρονη αναζητά εδώ και δύο μήνες κάποιον να μπορέσει να την απαλλάξει από τον 
καρκίνο που μεγαλώνει μέσα της. Σε λίγο πια θα είναι αργά...γιατί δε θα μπορεί να 
αναζητά τίποτε. 
Αυτό είναι ένα από τα εκατοντάδες περιστατικά του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 
που προσέρχονται, αναζητώντας την ελπίδα της ζωής καθώς κοιτούν κατάματα το 
θάνατο. 

 

 


