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Τρίτη 12/02/2013 

Τίτλος : 

Νεκρός ασθενής σε περιπολικό ελλείψει ασθενοφόρου - 
Χωρίς περίθαλψη οι νησιώτες 

Μέσο :  
http://news247.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/nekros_asthenhs_se
_peripoliko_elleipsei_asthenoforoy_-
_xwris_perithalpsh_oi_nhsiwtes.2125388.html 

 

Ακραία υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας αποστερεί από τους νησιώτες ακόμη και τα 
στοιχειώδη. Περίπου 350 αγανακτισμένοι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου, 
έχοντας στις αποσκευές τους και 6.500 υπογραφές, έφτασαν στην Αθήνα τη 
Δευτέρα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παντελή έλλειψη γιατρών στα 
νησιά τους. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

http://news247.gr/
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Στη Λέσβο την ίδια στιγμή, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε περιπολικό, επειδή 
δεν είχε προσληφθεί οδηγός ασθενοφόρου να τον μεταφέρει. 
Αυτή είναι η τραγική εικόνα που παρουσιάζει η υγειονομική περίθαλψη στη 
νησιωτική Ελλάδα, λένε οι νησιώτες. 
Εδώ και δύο χρόνια, οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου παρακαλούν για την 
πρόσληψη γιατρών βασικών ειδικοτήτων, όπως παιδίατρο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό 
και γιατρό γενικής ιατρικής. 
Η απουσία παιδιάτρου έχει αναγκάσει τους γονείς να πληρώνουν από την τσέπη τους 
πολύ βασικές εξετάσεις, ενώ για τους παιδικούς εμβολιασμούς αναγκάστηκαν να 
ζητήσουν τη βοήθεια των Γιατρών του Κόσμου. 
Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας "6μέρες", υποστελεχωμένο είναι 
και το ΕΚΑΒ στην Πάρο. Τα πέντε άτομα από τα συνολικά 11 άτομα που 
προβλέπουν οι οργανικές θέσεις, δεν επαρκούν για την 24ωρη κάλυψη των 
αναγκών. 
Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες προσλήψεις που η κυβέρνηση του Μνημονίου, προς το 
παρόν, δεν μπορεί να εγγυηθεί, ελλείψει κονδυλίων. 
Το τραγικό περιστατικό 
Κάτοικος στο Πλωμάρι Μυτιλήνης, ο οποίος χρειάστηκε διακομιδή με ασθενοφόρο 
στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, έχασε τη ζωή του ήταν ακινητοποιημένο λόγω 
έλλειψης οδηγού. 
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο ένας και μοναδικός οδηγός έλειπε με άδεια και έτσι οι 
γιατροί στο Κέντρο Υγείας αρχικά αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη βοήθεια της 
πυροσβεστικής και λίγο αργότερα της αστυνομία, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας 
να αφήσει τελικά την τελευταία του πνοή μέσα στο περιπολικό. 
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Τετάρτη 13/02/2013 

Τίτλος : 

ΣΕΡΡΕΣ Ασθενής έψαχνε φάρμακο για την πίεση σε 16 
φαρμακεία!  

Μέσο :  
http://www.makthes.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.makthes.gr/news/reportage/100289/ 

 

Πριν από τρεις ημέρες ήρθε στο φαρμακείο μου μία γυναίκα από τις 
Σέρρες. Έψαχνε ένα φάρμακο για την πίεση. Είχε ψάξει σε 16 φαρμακεία 
για να το βρει μέχρι να καταλήξει στο δικό μου. Δυστυχώς, ούτε κι εγώ 
το είχα. Ήταν σε έλλειψη. Δυστυχώς, τέτοιες ιστορίες τις ζούμε 
καθημερινά".

http://www.makthes.gr/
http://www.makthes.gr/news/reportage/100289/
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Τίτλος : 

Ο πρωθυπουργός παρεμβαίνει αλλά οι διοικητές 
αδυνατούν αφού το ταμείο είναι "μείον" 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4239 

 

Πηγή: healthview.gr  

 

Μπορεί ο πρωθυπουργός να παρεμβαίνει προς τους διοικητές των 

ασφαλιστικών ταμείων και να τους καθιστά υπεύθυνους για την 

κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ, αφού από ότι φαίνεται δεν πηγαίνουν οι εισφορές 

των ασφαλισμένων στον Οργανισμό με αποτέλεσμα το σύστημα υγείας να 

κινδυνεύει, από την άλλη οι διοικητές των ταμείων διαμηνύουν ότι « όταν 

πρέπει να επιλέξουμε τι θα πληρώσουμε, εισφορές ή συντάξεις επιλέγουμε 

συντάξεις». 

Όπως είναι γνωστό ο κ Σαμαράς τηλεφώνησε την περασμένη Τρίτη 

προσωπικά στους διοικητές εν μέσω ευρείας σύσκεψης στο Μέγαρο 

Μαξίμου και την παρουσία του Χρήστου Σταικούρα, του υπουργού Υγείας 

Ανδρέα Λυκουρέντζου, του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Μάριου Σαλμά 

και του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου και τους είπε 

πως αν μέχρι την επόμενη Δευτέρα δεν έχει λήξει το θέμα με τις 

καταβολές των χρημάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ, οι 

διοικητές θα έχουν προσωπική ευθύνη για την πορεία του ΕΟΠΥΥ.  

Για ότι χρειαστούν μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σταικούρα ο οποίος 

έχει εντολή να στηρίξει το έργο τους ενώ ο ίδιος ο κ. Σαμαράς θα ελέγχει 

προσωπικά την πρόοδο του θέματος.  

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4239
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τον Ιανουάριο από τα 300 εκατ. ευρώ 

που έπρεπε να πάρει ο ΕΟΠΥΥ από τα ταμεία, έλαβε μόνο 50 εκατομμύρια 

ευρώ ενώ για το Φεβρουάριο καταβλήθηκαν 150 εκατομ. ευρώ δύο 

ημέρες πριν την συνάντηση στο υπουργείο Υγείας υπό την παρουσία 

μάλιστα των διοικητών των ασφαλιστικών ταμείων. 

Από την μεριά τους οι διοικητές δηλώνουν ότι καταβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ 

ότι εισπράττουν αλλά προσπαθούν σύμφωνα με τον κύριο Ρ. Σπυρόπουλο 

(διοικητή ΙΚΑ) και την Γ. Κωτίδου ( πρόεδρο ΟΑΕΕ) να δίνουν 

προτεραιότητα στις συντάξεις.  

Εξάλλου λόγω της κρίσης και της ανεργίας τα έσοδα των ταμείων βαίνουν 

διαρκώς μειούμενα με συνέπεια να μη φαίνεται να επαρκούν να καλύψουν 

τα έξοδα της περίθαλψης. 

Επιπλέον σύμφωνα με τους διοικητές υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις 

ελλείψεις σε προσωπικό, γεγονός το οποίο έθιξε και ο ίδιος ο 

πρωθυπουργός στη σύσκεψη της περασμένης Τρίτης.  

Πρέπει συνεπώς να μεταφερθούν εργαζόμενοι από το ΙΚΑ προς τον 

ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο να 

δημιουργηθούν κενά στις υπηρεσίες και καθυστέρηση στον έλεγχο των 

συντάξεων. 

Ο κ. Μιχάλης Κούτρας (Πρόεδρος ΟΠΑΔ) πάντως δήλωσε ότι ο οργανισμός 

αποδίδει έγκαιρα και στο συνολό του τις εισφορές προς τον ΕΟΠΥΥ. 
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Τίτλος : 

ΔΗΜΑΡ: Η Σκοπούλη δέχεται συκοφαντικές επιθέσεις από 
ομάδες συμφερόντων 
 

Μέσο :  

http://www.iefimerida.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE

%B1%CF%81-%CE%B7-

%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%

B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-

%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%

84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%

B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%

BD%CF%84%CF%89%CE%BD 

Σε ομάδες συμφερόντων που ανησυχούν για ενδεχόμενες αλλαγές στο χώρο της 

υγείας αποδίδει η ΔΗΜΑΡ τις επιθέσεις που δέχεται η υφυπουργός Υγείας, Φωτεινή 

Σκοπούλη. 

Στην ανακοίνωση στήριξης στην κυρία Σκοπούλη που εξέδωσε ο τομέας Υγείας της 

ΔΗΜΑΡ αναφέρεται πως η υφυπουργός Υγείας «δέχεται συστηματικά ανοίκειες και 

συκοφαντικές επιθέσεις. Πρόκειται για ομάδες συμφερόντων που ανησυχούν ότι 

μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι προμήθειες στο χώρο της υγείας». 

«Αυτές οι ομάδες ας συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι η κυρία Σκοπούλη υπηρέτησε και 

υπηρετεί σταθερά και αταλάντευτα το δημόσιο συμφέρον»καταλήγει η ανακοίνωση 

της ΔΗΜΑΡ. 

http://www.iefimerida.gr/
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/90546/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81-%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/tag/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81
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Τίτλος : 

Καταγγελία σοκ για τον άνδρα της Σκοπούλη: Τα σεξουαλικά 
υπονοούμενα σε φοιτήτριες 
 
Μέσο :  
http://www.star.gr/Pages/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.star.gr/Pages/Ellada_Kosmos.aspx?art=167845&artTitle=kat

angelia_sok_gia_ton_andra_tis_skopouli_ta_oualika_yponooumena_se_f
oititries 

 
Καταγγελία – σοκ για τον άντρα της υφυπουργού Υγείας, κ. Σκοπούλη, και 
καθηγητή Ιατρικής στο πανεπιστήμιο, Χ. Μουτσόπουλο είδε το φως της 
δημοσιότητας. 

Όπως αποκαλύπτεται από τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών στις 14 Δεκεμβρίου 2007, ο κ. 
Μουτσόπουλος άφηνε σεξουαλικά υπονοούμενα στις φοιτήτριες του, ενώ 
δεν δίστασε να βρίσει τους μαθητές του! 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Μουτσόπουλος είναι ο πρώτος, που καταθέτει 
μήνυση κατά των φοιτητών της σχολής του, επειδή ο σύλλογος τους αποφάσισε να 
γίνει μαζική αναβαθμολόγηση των γραπτών, καθώς κόπηκαν οι μισοί μαθητές. 

Ο κ. Μουτσόπουλος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έβριζε με απαράδεκτο τρόπο, ενώ 
δίδασκε πολιτισμό με… σεξουαλικά υπονοούμενα. 

Διαβάστε τον ακριβή διάλογο που έγινε, όταν η φοιτήτρια κατήγγειλε τον 
φοιτητή στον πρόεδρο της Επιτροπής: 

Πρόεδρος: Μπορείτε να μας πείτε; 

Φοιτήτρια: Βεβαίως 

Πρόεδρος: Παρακαλώ, πείτε μας. 

Φοιτήτρια: Λοιπόν, οι εκφράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι: «Ωραία, 
κοπέλα είσαι, μπορείς να κάνεις και καμία άλλη δουλειά στη ζωή σου». 
Σεξουαλικά υπονοούμενα. 

Πρόεδρος: Για πείτε μας, κυρία…. Να ξέρουμε τι εννοείτε. Το εκτιμούμε, 
αλλά παρακαλώ να έχουν ιδίαν αντίληψη. 

Φοιτήτρια: Να τα πει η συμφοιτήτρια μου η Αναστασία που ήταν και 
μπροστά. Ενδεικτικά αναφέρω αυτά που ειπώθηκαν. Είπε συγκεκριμένα: 
«Δεν θα μου κάνει τον καμπόσο ένας τύπος με σκουλαρίκι, που έχει δίπλα 
του τρεις αγάμ… που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να μαλ… με την 
κλειτορίδα τους». Μπροστά στους φοιτητές αυτό… 

http://www.star.gr/Pages/
http://www.star.gr/Pages/Ellada_Kosmos.aspx?art=167845&artTitle=katangelia_sok_gia_ton_andra_tis_skopouli_ta_oualika_yponooumena_se_foititries
http://www.star.gr/Pages/Ellada_Kosmos.aspx?art=167845&artTitle=katangelia_sok_gia_ton_andra_tis_skopouli_ta_oualika_yponooumena_se_foititries
http://www.star.gr/Pages/Ellada_Kosmos.aspx?art=167845&artTitle=katangelia_sok_gia_ton_andra_tis_skopouli_ta_oualika_yponooumena_se_foititries
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Πρόεδρος: Δεν μου λέτε, αυτά τα είπε ο καθηγητής; 

Φοιτήτρια: Ναι, ο κ. Μουτσόπουλος. 

Πρόεδρος: Είστε μάρτυρες ότι το ακούσατε; 

Φοιτήτρια: Το είπαν οι φοιτητές που ασκούνται στην Παθολογία.  

Πρόεδρος: Προχωρήστε. Το άκουσε το Σώμα. 

Φοιτήτρια: Πραγματικά δεν είναι το μόνο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ση 
συγκεκριμένη έδρα. Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός απέναντι στους 
φοιτητές. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται είναι το λιγότερο 
χυδαίος, χυδαίος και αλήτικος. 

Δεν δεχόμαστε λοιπόν μια έδρα που με τόσο χυδαίο τρόπο έχει επιτεθεί στους 
φοιτητές, που έχει τη λογική ότι δεν με ελέγχει κανένας, μπορώ να κάνω ότι 
γουστάρω και μπορώ να κόβω όσο θέλω στις εξετάσεις, να μιλάω όπως θέλω, να 
κάνω μηνύσεις και να μπει και η αστυνομία να συλλάβει τους δράστες, να 
εφαρμοστεί ο νέος νόμος – πλαίσιο κοκ. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το όνομα του έχει εμπλακεί σε υπόθεση απευθείας 
ανάθεσης - μέσω της «συνδρομής» της συζύγου του- αντιδραστηρίων στην εταιρία 
Roche, που χρηματοδοτεί την επιστημονική έρευνα του Εργαστηρίου και της 
Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας, της οποίας ηγείται και την οποία διευθύνει από 
το 1993.  
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Τίτλος : 
Στην Ελλάδα ο Επίτροπος για θέματα Υγείας Tonio Borg 
 
Μέσο :  
http://www.iatrikostypos.com/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/10772-στην-ελλάδα-ο-

επίτροπος-για-θέματα-υγείας-tonio-borg.html 

 

Την Ελλάδα επισκέπτεται για πρώτη φορά από την ανάληψη του 
χαρτοφυλακίου του (Νοέμβριος 2012), ο Επίτροπος κ. Tonio Borg, αρμόδιος 
για την Υγεία και την Πολιτική των Καταναλωτών, στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 
μετά από πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Επίτροπος θα συναντηθεί με μέλη της 
κυβέρνησης προκειμένου να συζητήσει θέματα της αρμοδιότητάς του.  

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 14/2, ο κ. Borg θα συναντηθεί με τον Υπουργό 
Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο ενώ την Παρασκευή 15/2, θα έχει συνάντηση 
με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο 
Τσαφτάρη και θα παραθέσει Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα. 

Το πρόγραμμα επίσκεψης του Επιτρόπου θα ολοκληρωθεί με συνάντηση για 
θέματα Προστασίας του Καταναλωτή, που θα πραγματοποιήσει με τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη. 

Ιατρικός Τύπος

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/10772-στην-ελλάδα-ο-επίτροπος-για-θέματα-υγείας-tonio-borg.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/10772-στην-ελλάδα-ο-επίτροπος-για-θέματα-υγείας-tonio-borg.html
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Πέμπτη  14/02/2013 

 

Τίτλος : 
Καταγγελία των νοσοκομειακών φαρμακοποιών 

Και τα φάρμακα για το AIDS εκτός λίστας φαρμάκων 

 
 
Μέσο :  
http://news.in.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231235319 

Αθήνα 

Και τα φάρμακα για το AIDS τέθηκαν, σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς 

φαρμακοποιούς, εκτός λίστας ακριβών φαρμάκων, γεγονός που σημαίνει 

ότι οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν συμμετοχή για να τα 

προμηθευτούν. Το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα κατά της αιμορροφιλίας, 

τις αυξητικές ορμόνες, τα διαλύματα παρεντερικής διατροφής και άλλα 

εξειδικευμένα σκευάσματα. 

 

Πάντως, την Τετάρτη η ηγεσία του υπουργείου απέστειλε αναλυτικά τη 

λίστα με 67 σκευάσματα «υψηλού κόστους», των οποίων οι συσκευασίες 

σε όλες τις μορφές τους σβήνονται από τον σχετικό κατάλογο, με τη 

διευκρίνιση ότι τα σκευάσματα θα διακινούνται αποκλειστικά από τα 

φαρμακεία των νοσοκομείων και όχι από ιδιωτικά, συνεπώς δεν θα 

απαιτείται συμμετοχή ασφαλισμένων. 

 

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 

υποστηρίζει ότι θα υπάρξει αλαλούμ με τις συνταγές όλων των φαρμάκων 

που αφαιρέθηκαν από τη λίστα, αφού δεν προβλέπεται διαδικασία 

συνταγογράφησής τους. 

 

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί αναφέρουν ακόμη ότι παρά τις 

υπουργικές ανακοινώσεις για αφαίρεση 600 φαρμάκων, ο αριθμός των 

σκευασμάτων στη λίστα παραμένει αμετάβλητος, αφού ο συγκεκριμένος 

αριθμός αναφέρεται σε σκευάσματα με την ίδια εμπορική ονομασία αλλά 

με πολλαπλές μορφές. 

 

http://news.in.gr/
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231235319
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Η ανακοίνωση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών 

 

«Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τη Δευτέρα, δηλώσεις του Αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας κ. Σαλμά σε τηλεοπτικό σταθμό (δηλώσεις που 

επιβεβαιώθηκαν την Τρίτη στον τύπο) σχετικά με την διαγραφή 600 

φαρμάκων υψηλού κόστους από το σχετικό κατάλογο. Σύμφωνα πάντα με 

τις δηλώσεις του κ. Σαλμά, κακώς τα φάρμακα αυτά είχαν ενταχθεί στον 

κατάλογο και έπρεπε να διαγραφούν, ώστε οι ασθενείς να τα 

προμηθεύονται πλέον από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κατά τις δηλώσεις του 

Υπουργού στον κατάλογο παραμένουν μόνον 300 περίπου φάρμακα και 

έτσι θα υπάρξει μείωση της δαπάνης. 

 

»Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Σαλμάς έχει σαφή εικόνα του περιεχομένου του 

τελικού καταλόγου που δημοσιεύτηκε, αν συνάδει με τις δηλώσεις του, αν 

πράγματι εξυπηρετούνται οι ασθενείς ή αν ο νέος κατάλογος θα περιορίσει 

τη δαπάνη, όμως τον διαβεβαιώνουμε ότι απέχει πολύ τόσο από τις 

δηλώσεις όσο και από την πραγματικότητα. Ο κατάλογος που παρουσίασε 

ο Υπουργός αφορά μόνο στην εμπορική ονομασία 233 φαρμάκων, ενώ ο 

κατάλογος που ίσχυε μέχρι σήμερα περιελάμβανε την εμπορική τους 

ονομασία και αναλυτικά όλες τις μορφές, περιεκτικότητες και συσκευασίες 

αυτών των ίδιων φαρμάκων. Έτσι προέκυπτε ο αριθμός 870 και όχι από 

περιττά φάρμακα. 

 

»Η πραγματικότητα είναι ότι αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο 67 φάρμακα, 

που απευθύνονται στις ποιο ευαίσθητες κατηγορίες: τα φάρμακα για το 

AIDS, οι αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες, οι αυξητικές ορμόνες, οι 

ανταγωνιστές της αυξητικής ορμόνης, διαλύματα παρεντερικής διατροφής 

και 5 άλλα φάρμακα μικρή αξίας, (που είναι αδιάφορο και αν 

διαγραφούν). Κατά τα λοιπά ο αριθμός των φαρμάκων του καταλόγου 

παραμένει αμετάβλητος και δεν οδηγεί σε εξοικονόμηση παρά μόνο σε 

πρόσθετη ταλαιπωρία. 

 

»Η πραγματικότητα είναι επίσης ότι για τα φάρμακα που διαγράφηκαν δεν 

υπάρχει πλέον καμιά νόμιμη διαδικασία εκτέλεσης συνταγών και 

χορήγησής τους σε εξωτερικούς ασθενείς από τα φαρμακεία των 

νοσοκομείων. 

 

»Αισθανόμαστε την ανάγκη να κάνουμε αυτή την παρέμβαση, όχι από 

πνεύμα αντιπαλότητας προς τον Υπουργό, αλλά για να καθησυχάσουμε 

τους ασθενείς που συρρέουν έντρομοι από εχθές το πρωί στα νοσοκομεία 
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και ρωτούν για τα φάρμακά τους. 

 

»Αργά το βράδυ της Τετάρτης, Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, προσπάθησε 

να εξηγήσει ότι τα φάρμακα που εξαιρέθηκαν δεν θα έχουν συμμετοχή 

αφού θα συνεχίσουν να χορηγούνται από τα νοσοκομεία. Αναρωτιόμαστε 

εύλογα: τότε για ποιο λόγο εξαιρέθηκαν του καταλόγου και προς τι οι 

δηλώσεις περί ανάγκης περιορισμού των φαρμάκων; Αναμένουμε τις 

διευκρινίσεις του Υπουργείου για το τι πραγματικά ισχύει για τους 

εξωτερικούς ασθενείς που προσέρχονται στα νοσοκομειακά φαρμακεία.» 
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Τίτλος : 
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 

Το newpost «προκάλεσε» την απάντηση της Φωτεινής 
Σκοπούλη 

Μέσο :  
 
http://newpost.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 
http://newpost.gr/post/191319/to-newpost-prokalese-tin-
apantisi-tis-foteinis-skopouli/ 
 
Την αντίδραση της υφυπουργού Υγείας, Φωτεινής Σκοπούλη, «προκάλεσε» το 
δημοσίευμα του newpost.gr, που έθετε ερωτήματα για τη λειτουργία και τις 
συνθήκες νοσηλείας και φιλοξενείας των τροφίμων στο οικοτροφείο «Αθηνά», όπου 
έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος από φωτιά.  
 
Η κ. Σκοπούλη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός 
της μη έγκαιρης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, 
στο Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική 
Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη), 
στην περιοχή του Κορυδαλλού, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός ασθενή και το 
σοβαρό τραυματισμό τριών άλλων και ζητεί τόσο από τη Διοίκηση του Οικοτροφείου 
όσο και από τις αρμόδιες Αρχές τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες 
συνέβη το γεγονός, ώστε να αποδοθούν ευθύνες.  
 
Από το υπουργείο, πάντως, τονίζεται ότι οι υπεύθυνοι για τα θέματα Ψυχικής Υγείας 
διευθέτησαν άμεσα τη φιλοξενία των ασθενών του Οικοτροφείου σε άλλες 
στεγαστικές δομές προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη φροντίδα των 
ενοίκων του Οικοτροφείου.  
 
Η δε αρμόδια υφυπουργός Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη αφήνει αιχμές για τις 
συνθήκες που επικρατούσαν στο ίδρυμα, υπογραμμίζοντας ότι το Οικοτροφείο που 
φιλοξενεί 13 ενοίκους επιχορηγήθηκε από το υπουργείο Υγείας για το 2012 με 
680.000 ευρώ.  
 
Η κα Σκοπούλη σημειώνει ότι η μονάδα διέθετε όλες τις νόμιμες προδιαγραφές, 
προκειμένου να λάβει τη σχετική άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και το 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας, που είχε χορηγηθεί νομίμως με ημερομηνία λήξης 
03/05/2012. Η ευθύνη - σημειώνει - για την τακτή και επαρκή συντήρηση καθώς και 

http://newpost.gr/
http://newpost.gr/post/191319/to-newpost-prokalese-tin-apantisi-tis-foteinis-skopouli/
http://newpost.gr/post/191319/to-newpost-prokalese-tin-apantisi-tis-foteinis-skopouli/
http://newpost.gr/
http://newpost.gr/tag/οικοτροφείο/
http://newpost.gr/tag/
http://newpost.gr/tag/υπουργείο%20Υγείας/
http://newpost.gr/tag/Φωτεινή%20Σκοπούλη/
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την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας είναι στον ιδιοκτήτη - 
εκμεταλλευτή - εργοδότη. 
 
Το newpost παρακολουθεί στενά το θέμα και θα περιμένει τα αποτελέσματα των 
ερευνών, δηλαδή το πόρισμα, τόσο για να χυθεί φως στα αίτια της τραγωδίας, αλλά 
και για να διερευνήσει αν οι σημερινές απαντήσεις της κ. Σκοπούλη είναι πειστικές 
και επαρκείς. 
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Τίτλος : 
Δούρειος Ίππος των αλυσίδων φαρμακείων από Ισραήλ ο 
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 
 
Μέσο :  
http://www.newsbomb.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsbomb.gr/politikh/story/279951/doyreios-ippos-ton-

alysidon-farmakeion-apo-israil-o-proedros-toy-eopyy 

 

Φέρνει από την πίσω πόρτα τις (παράνομες σήμερα) πολυεθνικές που θα οδηγήσουν 

τον Έλληνα φαρμακοποιό στο λουκέτο και θα αφήσουν τον Έλληνα ασθενή χωρίς 

φάρμακα  

 
Πρωτοφανή συμπεριφορά επιδεικνύει –για μια ακόμη φορά- ο πρόεδρος του 
ΕΟΠΥΥ, Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος. Σα να μην έφτανε το γεγονός ότι δεν 
έχει πετύχει να κάνει τίποτα για τις τεράστιες οφειλές που έχει 
συσσωρεύσει ο οργανισμός του προς όλους τους εμπλεκομένους με το 
σύστημα Υγείας, τώρα ο κ. Παπαγεωργόπουλος εφαρμόζει τακτική 
Δούρειου Ιππου για να διασπάσει το αρραγές μέτωπο των φαρμακοποιών, 
επικαλούμενος ακόμη και αποφάσεις του ΣτΕ προ 33 ετών! Με άλλα λόγια, 
εκεί που τους χρωστάει πάει να τους πάρει και το βόδι, όπως λέει ο λαός! 

Ο κ.Παπαγεωργόπουλος θέτει θέμα «ατομικών συμβάσεων» και 
«φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ», απειλώντας ουσιαστικά τους φαρμακοποιούς ότι θα 
τους πετάξει εκτός αγοράς, αν δεν σκύψουν το κεφάλι στις παράλογες 
απαιτήσεις του οργανισμού που τους χρωστά εκατομμύρια. Και, βέβαια, στο 
βάθος προλειαίνει την αγορά για την έλευση των τεράστιων πολυεθνικών 
αλυσίδων φαρμακείων, που θα αλώσουν την αγορά, οδηγώντας 
νομοτελειακά τον μικρό φαρμακοποιό σε λουκέτο και στην ανεργία ή, 
στην καλύτερη περίπτωση, να γίνει υπάλληλος των πολυεθνικών για ένα 
κομμάτι ψωμί. 
Και, όπως πάντοτε συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού μονοπωλήσουν την 
αγορά και απαλλαγούν από το ντόπιο ανταγωνισμό, οι πολυεθνικές θα πιέσουν 
την κυβέρνηση για αύξηση των περιθωρίων κέρδους τους εις βάρος πάντα 
του Ελληνα ασθενή. Σα να μην έφτανε αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία στους 
γνωρίζοντες πώς λειτουργούν οι πολυεθνικές ανά την υφήλιο ότι οι αλυσίδες 
φαρμακείων –που, πάντοτε, στοχεύουν στο υπερκέρδος- δε θα δώσουν καμία 
σημασία στις απομακρυσμένες περιοχές της επικράτειας, αλλά μόνο στα 
«μαγαζιά-γωνίες», αφήνοντας ουσιαστικά χωρίς φάρμακα όλους τους Ελληνες που 

http://www.newsbomb.gr/
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ζουν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, οι οποίοι θα πρέπει να διανύουν δεκάδες 
χιλιόμετρα για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τη ζωή τους. 
Πρόκειται για ένα καλοσχεδιασμένο πλάνο –που, όπως φαίνεται, προωθείται με 
τις ευλογίες του κ.Παπαγεωργόπουλου- το οποίο είχε εξυφάνει το περιβάλλον του 
Γ. Παπανδρέου, όταν αυτός ήταν πρωθυπουργός. 
Κανείς δεν ξεχνά την περίφημη έμπνευση της κυβέρνησης Παπανδρέου για 
στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, την «πατρίδα» αυτών των πολυεθνικών 
αλυσίδων φαρμακείων, που έχουν απλώσει κιόλας τα πλοκάμια τους σε κάποιες 
χώρες ανά την υφήλιο δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα (αν και τα περισσότερα 
κράτη που σέβονται τους λαούς τους απαγορεύουν ακόμη δια νόμου τη λειτουργία 
τέτοιου είδους αλυσίδων, αναγνωρίζοντας ότι τα φαρμακεία δεν είναι... fast food!). 
Μάλιστα, η επέλαση των ισραηλινών αλυσίδων φαρμακείων –παρότι απαγορεύονται 
από το νόμο- είχε αναγγελθεί μετά βαΐων και κλάδων στο πλαίσιο επίσημης 
αποστολής στο Τελ Αβίβ! 
Ο ρόλος Παπαγεωργόπουλου 
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος επιχειρεί -
χρησιμοποιώντας δύο συγκεκριμένες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου- να 
καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν συνάψει οι φαρμακευτικοί 
σύλλογοι με τον Οργανισμό και να δώσει την ευχέρεια στο Ταμείο που διοικεί, να 
ανοίγει φαρμακεία το ίδιο, όπου επιθυμεί. 
Και, βέβαια, όταν ο ΕΟΠΥΥ θα αποτύχει να διαχειριστεί την «αλυσίδα» των 
φαρμακείων που θα έχει δημιουργήσει σε όλη την επικράτεια (πράγμα απολύτως 
αναμενόμενο, όπως έχει αποτύχει και στη διαχείριση των τεράστιων οφειλών του) 
και θα μπαίνει μέσα κατά εκατομμύρια ευρώ, θα έρθει –τυχαία...- ως «από 
μηχανής θεός» μια ισραηλινή πολυεθνική να αγοράσει τα φαρμακεία του 
ΕΟΠΥΥ «σώζοντας» τη χώρα για μια ακόμα φορά, όπως προβλέπουν άνθρωποι 
που γνωρίζουν καλά την αγορά. Ετσι, οι αλυσίδες φαρμακείων θα μπουν στην 
Ελλάδα από το παράθυρο και παρά το νομικό πλαίσιο που σήμερα τις απαγορεύει 
δια ροπάλου, ενδεχομένως με κάποια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία θα 
περάσει εν κρυπτώ, κατ' εντολήν των δανειστών μας... 
Συγκεκριμένα, στην πρώτη απόφαση την οποία επικαλείται ο 
κ.Παπαγεωργόπουλος, η οποία χρονολογείται το 1980 (!), αναφέρεται ότι 
«σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Συντάγματος, με το οποίο προστατεύεται η 
ελευθερία ασκήσεως επαγγέλματος, προστατεύεται και η ελευθερία των 
φαρμακοποιών να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις με το δημόσιο». Και, όπως 
σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση του ο ΕΟΠΥΥ, «συνεπώς, δεν αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα για τους φαρμακοποιούς, η -παρά τις υποδείξεις του οικείου 
φαρμακευτικού Συλλόγου- σύναψη ατομικών συμβάσεων»! 
Τώρα τη θυμήθηκε την απόφαση αυτή ο γνωστός νομικός, 33 χρόνια μετά την 
έκδοσή της, για να εξυπηρετήσει τις προθέσεις του, που προφανώς δεν είναι 
άλλες από το να κάμψει το αρραγές μέτωπο των φαρμακοποιών, που 
τηρούν ευλαβικά τις αποφάσεις των οργάνων τους; Γιατί, αν επιτευχθεί αυτό, ο 
στόχος της δημιουργίας πολιτών που υποκύπτουν στη δύναμη του ισχυρού κρατικού 
μηχανισμού θα έχει επιτευχθεί. Τέρμα οι κινητοποιήσεις, τέρμα οι αντιδράσεις, όλα 
θα δείχνουν όμορφα και αγγελικά πλασμένα. Και, τότε, ποιος κλάδος θα τολμήσει να 
διεκδικήσει τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του; Τότε είναι που οι 
δανειστές θα έχουν κάθε ευχέρεια για άλωση κάθε οικονομικού πόρου της 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5


 

[17] 
 

χώρας –ό,τι δηλαδή έχει απομείνει ακόμη– και μάλιστα με τοποθέτηση των 
Ελλήνων στη θέση του υπηρέτη τους. 
Το «σκηνικό» αυτό εμπλουτίζεται με την απόφαση της επιτροπής αναστολών του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, υπ' αριθμ. 514/2012. Πρόκειται για τη δεύτερη 
απόφαση που επικαλείται ο κ. Παπαγεωργόπουλος και η οποία «αναγνωρίζει 
την ανάγκη ύπαρξης Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για την προάσπιση της 
Δημόσιας Υγείαςκαι απορρίπτει την αίτηση του Πανελλήνιου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου με την οποία ζητήθηκε η αναστολή της 
εκτέλεσης της κοινής υπουργικής απόφασης 
(Φ90380/5383/738/10.4.2012, άρθρο 9) και η οποία ορίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ 
μπορεί να ιδρύει δικά του φαρμακεία, από τα οποία θα χορηγούνται, 
αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του, ορισμένες κατηγορίες 
φαρμάκων». 
Η ανακοίνωση του κ. Παπαγεωργόπουλου συνεχίζει παρατηρώντας ότι η δεύτερη 
–περσινή– απόφαση, ρητά ορίζει ότι η ίδρυση φαρμακείων του ΕΟΠΥΥδιασφαλίζει 
την προστασία της υγείας των ασφαλισμένων του Οργανισμού και επιπλέον, 
«δεδομένων, εξ άλλου, των εξόχως δυσχερών οικονομικών συνθηκών υπό 
τις οποίες τελεί η χώρα, οι προσβαλλόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην 
εξυπηρέτηση και ετέρου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος έγκειται 
στην ανάγκη μειώσεως της φαρμακευτικής δαπάνης που επωμίζονται οι 
ασφαλιστικοί οργανισμοί και τελικά το κράτος». 
Με άλλα λόγια, ο κ. Παπαγεωργόπουλος προετοιμάζει –όπως καταγγέλλουν 
άνθρωποι της αγοράς- ακριβώς το έδαφος για νέα φαρμακεία, αυτή τη φορά του 
ΕΟΠΥΥ,σε όλη την επικράτεια, ώστε να πετάξει –ουσιαστικά- εκτός αγοράς τους 
φαρμακοποιούς και προλειαίνοντας το πεδίο για αλυσίδες φαρμακείων, που -
καθώς το Ταμείο δεν θα μπορέσει για πολύ καιρό να διαχειριστεί- θα πουλήσει, 
έχοντας δημιουργήσει νέα «madeinIsrael» τάξη πραγμάτων. 
Καταλήγοντας, μάλιστα, ο γνωστός νομικός σημειώνει πως υποχρέωση και στόχος 
του ΕΟΠΥΥ είναι «η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και η ανεμπόδιστη 
εξασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών στην υγεία που 
είναι κοινωνικό αγαθό για όλους τους ασφαλισμένους»! 
Οργή από τους φαρμακοποιούς 
Η επίκληση των δύο αυτών αποφάσεων πυροδότησε την αντίδραση του 
προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) κ. Κώστα 
Λουράντου, ο οποίος δήλωσε στο newsbomb.gr: «O ΕΟΠΥΥ είναι ένας 
αφερέγγυος, ασυνεπής και ημιθανής οργανισμός. Προσπαθεί να επιβιώσει 
καταργώντας τα συλλογικά όργανα που του φέρνουν δυσκολίες. Να είναι 
βέβαιος ότι κανείς φαρμακοποιός "έχων σώας τας φρένας" δε θα πάει να 
υπογράψει ατομική σύμβαση με έναν ημιθανή οργανισμό. Επίσης, θα 
πρέπει να ξέρει ότι οι φαρμακοποιοί γνωρίζουν πως η κίνηση με την 
επίκληση των αποφάσεων του ΣτΕ γίνεται επειδή φοβάται μεγάλες 
αντιδράσεις από τους φαρμακοποιούς, καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να 
πληρώσει». 
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ.Λουράντος η νέα τοποθέτηση του ΕΟΠΥΥ 
σημαίνει «δεν έχω, δεν πληρώνω και ζητώ θύματα». Όσον αφορά τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ο πρόεδρος του ΦΣΑ σημείωσε πως αναφέρεται σε ένα 
καθεστώς που δημιουργήθηκε εν ονόματι του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο 
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όμως δεν υπηρετούν, αφού δεν εφημερεύουν, δεν διανυκτερεύουν, ούτε 
λειτουργούν όπως τα ιδιωτικά φαρμακεία. Αντίθετα, ταλαιπωρούν τον κόσμο αφού 
δεν έχουν φάρμακα, ενώ παράλληλα όλοι γνωρίζουμε πως το φάρμακο έπαψε να 
είναι κοινωνικό αγαθό και αντιμετωπίζεται μόνο ως εμπόρευμα προς αφαίμαξη». 
Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΦΣΑ έκανε λόγο για κατάλυση κάθε έννοιας 
δημοκρατίας, διάλυση της κοινωνίας και ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης που όλοι 
βιώνουμε... 
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Τίτλος : 
136 νέες περιπτώσεις για 4 σπάνια νοσήματα καταγράφηκαν 
στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια 
 
Μέσο :  
http://www.iatrikostypos.com/ 
 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/epistimi/item/10776-136-νέες-

περιπτώσεις-για-4-σπάνια-νοσήματα-καταγράφηκαν-στην-ελλάδα-τα-

τελευταία-3-χρόνια.html 

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο όταν προσβάλλει λιγότερα 
από 5 στα 10.000 άτομα. Ο αριθμός αυτός ίσως φαίνεται μικρός, αλλά μεταφράζεται 
σε 246.000 περίπου ασθενείς στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης. Οι περισσότεροι 
ασθενείς πάσχουν από πολύ σπάνιες νόσους που προσβάλλουν 1 στα 100.000 ή και 
περισσότερα άτομα. 

Υπολογίζεται ότι στην ΕΕ σήμερα έχουν εντοπιστεί 5-8.000 διαφορετικές σπάνιες 
νόσοι, από τις οποίες πάσχουν 27-36 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή, το 6-8% του 
πληθυσμού. Το 75% αφορά παιδιά. Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους (μικρός αριθμός 
ασθενών ανά νόσο, σποραδικές ερευνητικές δραστηριότητες, χαμηλός ρυθμός 
ανάπτυξης νέων φαρμάκων) αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και 
κατά συνέπεια προτεραιότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ως εθνικός φορέας για την προαγωγή και προάσπιση της δημόσιας 
υγείας ακολουθώντας τη στρατηγική της ΕΕ, δραστηριοποιείται: 

α) Στη δημιουργία μητρώου ασθενών με σπάνια νοσήματα και 

β) στην αποτύπωση των «ειδικών» μονάδων που ασχολούνται με σπάνια νοσήματα 
στην Ελλάδα. 

Στην πιλοτική αναδρομική καταγραφή που πραγματοποιήθηκε, καταγράφηκαν 136 
νέες περιπτώσεις για 4 σπάνια νοσήματα: 61 περιπτώσεις ινοκυστικής νόσου (ΙΝΚ), 
39 SMA (νωτιαίας μυϊκής ατροφίας), 19 νόσου Gaucher και 17 νόσου Pompe ή 
Γλυκογονίασης τύπου 2. Σημειώνεται ότι η αναδρομική καταγραφή για την ΙΝΚ και 
την SMA αφορά την 3-ετία 2009-11 ενώ για τη νόσο Gaucher και νόσο Pompe την 
5-ετία 2007-2011. 
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Όσον αφορά στην καταγραφή των ειδικών κέντρων, ερωτηματολόγιο βασισμένο 
στις ευρωπαϊκές συστάσεις και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, 
στάλθηκε σε 95 αποδέκτες (εργαστήρια, κλινικές και τμήματα) δημόσιων 
νοσοκομείων της χώρας μας και ως τώρα έχουν ληφθεί 25 απαντήσεις. Στις πιο 
πάνω προσπάθειες η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας είναι μεγάλη και 
στόχος είναι ως το τέλος του 2013 να υπάρχουν συγκεντρωμένα στοιχεία για εθνικά 
κέντρα που ασχολούνται με συγκεκριμένα σπάνια νοσήματα ή ομάδα νοσημάτων. 
Αυτό θα αποτελέσει τη βάση της συνεργασίας τη χώρας μας με τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Αναφοράς, των οποίων ο ρόλος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την 
αντιμετώπιση των σπανίων νοσημάτων και την καλύτερη δυνατή διάγνωση και 
θεραπεία των ασθενών. 

Ακόμη, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο πλαίσιο των δράσεών του για τα σπάνια νοσήματα 
συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα E-RARE-2 και EPIRARE, τα οποία 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της έρευνας για τα σπάνια νοσήματα και τη δημιουργία 
μητρώων / αρχείων ασθενών (registries) με σπάνια νοσήματα στην Ευρώπη, 
αντίστοιχα. Τέλος, η Ελλάδα εκπροσωπείται στην ευρωπαϊκή επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για τα σπάνια νοσήματα (EUCERD), η οποία έχει ως αποστολή την 
υποστήριξη των ενεργειών της Κοινότητας για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και 
διάχυση της πληροφορίας των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο για τα σπάνια νοσήματα. 

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων 

H Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, 
με την ηθική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Σπανίων Παθήσεων 
(EURORDIS), στην οποία είναι ενεργό μέλος και με την εκπροσώπηση της στο 
διοικητικό της Συμβούλιο. 

Η Π.Ε.Σ.ΠΑ. έχει μέλη της 25 συλλόγους ασθενών σπανίων παθήσεων αλλά και 
μεμονωμένους ασθενείς. Συνολικά, 7.000 άτομα περίπου. Η Π.Ε.Σ.ΠΑ. ηγείται της 
προώθησης δράσεων για την αντιμετώπιση των Σπανίων Παθήσεων στη χώρα μας 
και την επίλυση πολλών προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά στη ζωή των 
ασθενών με σπάνιες παθήσεις, όπως ασφαλιστικά, φαρμακευτικά, κοινωνικά και 
ψυχολογικά. 

Με την επιστημονική της επιτροπή διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες, όπως 
συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, καθώς και καταγραφή ασθενών και ασθενειών που 
υπερβαίνουν τις 250. Κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα 
εκπροσώπησης μέχρι το 1/3 των συνολικών μελών σε όλα τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. 

Οι ασθενείς με σπάνιες ασθένειες δεν μπορούν να μείνουν στο περιθώριο της 
προόδου της επιστήμης και θεραπείας, έχουν τα ίδια δικαιώματα στην παροχή υγείας 
όπως και κάθε άλλος ασθενής. Τα λεγόμενα «ορφανά» φάρμακα είναι φάρμακα που 
προορίζονται για τη θεραπεία σπανίων ασθενειών. Μέχρι σήμερα 71 φαρμακευτικά 
προϊόντα έχουν χαρακτηρισθεί ως «ορφανά» (ΕΜΑ) για 84 διαφορετικές ενδείξεις. 
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Στην Ελλάδα 43 ορφανά φάρμακα έχουν τιμολογηθεί και εισάγονται από τις 
φαρμακευτικές εταιρείες ενώ το IΦΕΤ εισάγει με εντολή του ΕΟΦ 16 φάρμακα που 
δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, αλλά κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της 
Ε.Ε και τις ΗΠΑ. 
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Τίτλος : 

Δώδεκα φιλοξενούμενοι του καμμένου οικοτροφείου 
νοσηλεύονται, οι τρεις διασωληνωμένοι 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/news/item/2801-dwdeka-filoksenoymenoi-toy-
kammenoy-oikotrofeioy-noshleyontai-oi-treis-diaswlhnwmenoi 

Ένας 56χρονος τρόφιμος του οικοτροφείου της ΠΕΨΑΕΕ στον Κορυδαλλό, το οποίο 
τυλίχθηκε στις φλόγες, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά "Άγιος 
Παντελεήμων", αλλά έχασε τη ζωή του από αναπνευστικά προβληματα καθώς 
πρόσφατα είχε περάσει και βαριά πνευμονία. Από τους υπόλοιπους δώδεκα 
τρόφιμους οι εννέα παραμένουν για νοσηλεία και παρακολουθηση στο Νοσοκομείο 
Νίκαιας, 2 ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Αυξημένης Φροντιδας 
στο Θριάσιο και ένας τρόφιμος παραμένει διασωληνωμένος στη Χειρουργική Κλινική 
του νοσοκομείου "Άγιος Παντελεήμων". Κατά την πυρκαγιά τραυματίστηκε και ένας 
πυροσβέστης ο οποίος διεκομίσθη στο 251 ΓΝΑ και αφού του παρασχέθηκαν οι 
πρώτες βοήθειες έλαβε εξιτήριο.

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/2801-dwdeka-filoksenoymenoi-toy-kammenoy-oikotrofeioy-noshleyontai-oi-treis-diaswlhnwmenoi
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/2801-dwdeka-filoksenoymenoi-toy-kammenoy-oikotrofeioy-noshleyontai-oi-treis-diaswlhnwmenoi
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Τίτλος : 

Εισαγγελέας για τις κλειστές Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2806-eisaggeleas-gia-tis-kleistes-
monades-entatikhs-therapeias 
 
Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσαν οι καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις 
προσωπικού στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία. 
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί αν 
προκύπτουν ευθύνες για κίνδυνο ανθρώπινων ζωών από την καταγγελλόμενη 
κατάσταση, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, σύμφωνα με τα οποία εξαιτίας της 
λήξης των συμβάσεων γιατρών και νοσηλευτών δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλα 
τα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 
Σύμφωνα, με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, καθημερινά στην Αττική, 30 
ασθενείς αναζητούν θέση νοσηλείας σε ΜΕΘ και εξυπηρετούνται μόνον οι μισοί. 
Όπως μάλιστα επισημάνθηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 
στη χώρα λειτουργούν 540 κλίνες εντατικής θεραπείας και από αυτές οι 154 είναι 
κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Αναμένεται, δε, να κλείσουν ακόμη 40 έως 50 
θέσεις εντατικής νοσηλείας με τη λήξη συμβάσεων των νοσηλευτών. 
Η έρευνα για τις ΜΕΘ είναι η δεύτερη παρέμβαση της Εισαγγελίας για την 
κατάσταση στον χώρο της Υγείας καθώς προηγήθηκε η εντολή για διερεύνηση, από 
εισαγγελικό λειτουργό, των καταγγελιών που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα για τους 
θανάτους τριών μικρών παιδιών εξαιτίας της μη λειτουργίας της 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», που έχει 
κλείσει λόγω έλλειψης προσωπικού από τον Σεπτέμβριο του 2011.

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2806-eisaggeleas-gia-tis-kleistes-monades-entatikhs-therapeias
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2806-eisaggeleas-gia-tis-kleistes-monades-entatikhs-therapeias
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Τίτλος : 

Ανάστατη η κυβέρνηση από την υπό 
διαμόρφωση οδηγία της Ε.Ε. για το κάπνισμα 

 
Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2803-anastath-h-

kybernhsh-apo-thn-ypo-diamorfwsh-odhgia-ths-ee-gia-to-kapnisma 

 

 
Ανάσταση είναι η κυβέρνηση, αλλά και οι εγχώριοι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή 
καπνού, εξαιτίας των "σκληρών" αντικαπνιστικών ρυθμίσεων τις οποίες περιλαμβάνει 
η υπό διαμόρφωση και διαβούλευση οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημοσίους χώρους και για τον 
περιορισμό του καπνίσματος μεταξύ των πολιτών των χωρών της Ε.Ε. 
Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι ορισμένες ρυθμίσεις της εκκολαπτόμενης οδηγίας 
θα πλήξουν ευθέως την παραγωγή καπνού στην Ελλάδα και τα συναρμόδια υπουγεία 
έχουν αρχίσει ήδη επαφές με τα αντίστοιχα υπουργεία των χωρών του ευρωπαϊκού 
Νότου, αλλά και ορισμένων χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, προκειμένου να 
απαληφθούν ή να "μαλακώσουν" ορισμένες από τις "επικίνδυνες" ρυθμίσεις. 
Μεταξύ των ρυθμίσεων οι οποίες έχουν προκαλέσει την αναστάτωση στην ελληνική 
πλευρά είναι εκείνη η οποία απαγορεύει την απεικόνιση του λογότυπου και της 
φίρμας (ονομασίας) στα πακέτα των τσιγάρων και του καπνού και επιτρέπει μόνον 
την αναγραφή των συστατικών στοιχείων και της περιεκτικότητάς τους, ενώ 
ανησυχία προκαλεί επίσης εκείνη η ρύθμιση η οποία απαγορεύει οριστικά την 
παραγωγή, δικαίνηση και πώληση των λεπτών τσιγάρων, τύπου slim, καθώς και των 
λεγομένων αρωματικών τσιγάρων. 
Τις σχετικές ενστάσεις της ελληνικής πλευράς αναμένεται να εκθέσει το απόγευμα 
της Πέμπτης 14 Φεβρουαρίου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο 
υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης στον επίτροπο Υγείας και Προστασίας του 
Καταναλωτή της Ε.Ε. Τόνιο Μποργκ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και θεωρείται 
"σκληρός" αντικαπνιστής.

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2803-anastath-h-kybernhsh-apo-thn-ypo-diamorfwsh-odhgia-ths-ee-gia-to-kapnisma
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2803-anastath-h-kybernhsh-apo-thn-ypo-diamorfwsh-odhgia-ths-ee-gia-to-kapnisma
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Τρίτη 12/02/2013 

Τίτλος : 

Eurogroup: Θέμα προσαρμογής του προγράμματος 

έθεσε ο Γ. Στουρνάρας 

 

Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4217 

 

Πηγή: tovima.gr 

 

Απόφαση για την επόμενη δόση στη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου. 

Το ελληνικό πρόγραμμα βρίσκεται σε καλό δρόμο και η απόφαση του Euro 

Working Group για την εκταμίευση της επόμενης δόσης των 2,8 δις ευρώ 

προς την Ελλάδα αναμένεται στις 21 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο νέος 

πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ στη συνέντευξη Τύπου 

μετά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.  

 

«Ενημερωθήκαμε ότι η Ελλάδα είναι στη διαδικασία της εφαρμογής των 

προαπαιτούμενων του Φεβρουαρίου που περιλαμβάνουν την αναθεώρηση 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου μαζί με τους τριετείς προϋπολογισμούς για 

τους φορείς του δημοσίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι για την 

εκταμίευση θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα από 

την πλευρά της Ελλάδας. 

 

Ο επικεφαλής του Eurogroup δήλωσε επίσης ότι οι συζητήσεις για το 

πρόγραμμα διάσωσης της Κύπρου συνεχίζονται και δεν θα πρέπει να 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4217
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αναμένεται κάποια απόφαση πριν από τον Μάρτιο. 

 

«Ενημερωθήκαμε για την πρόοδο που έχει σημειώσει η τρόικα στην 

κατεύθυνση της οριστικοποίησης του προγράμματος μετά τις επερχόμενες 

προεδρικές εκλογές και σε αυτό το πλαίσιο οι συζητήσεις εστίασαν στις 

ανησυχίες που απομένουν σχετικά με το θέμα του ξεπλύματος μαύρου 

χρήματος», δήλωσε. 

 

«Συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται μια ανεξάρτητη αξιολόγηση που θα 

διενεργηθεί από εταιρεία του ιδιωτικού τομέα και ζητήσαμε από την τρόικα 

και τις κυπριακές αρχές να συμφωνήσουν στους όρους για την αξιολόγηση 

μέσα στο επόμενο διάστημα», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Eurogroup.  

 

Ο κ. Ντάισελμπλουμ δεν θέλησε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες 

επισημαίνοντας μόνο ότι στη συνάντηση οι υπουργοί Οικονομικών 

εστίασαν στις πρακτικές που θα διασφαλίζουν την αντιμετώπιση των 

πρακτικών ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 

 

Δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για «τις τεχνικές 

λεπτομέρειες του προγράμματος» όπως σημείωσε παρά τις επίμονες 

ερωτήσεις δημοσιογράφων τόσο για το ενδεχόμενο ενός κουρέματος στο 

χρέος όσο και στις καταθέσεις.  

 

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές 

και Νομισματικές Υποθέσεις Ολι Ρεν σημείωσε ότι πρόθεση της Κομισιόν 

είναι να διασφαλίσει δίκαιο καταμερισμό των βαρών στο πρόγραμμα της 

Κύπρου. 

 

«Δουλεύουμε για να βρούμε μια λύση που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα 

του χρέους και τη βιωσιμότητα του χρηματοοικονομικού κλάδου» τόνισε. 

 

Το ζήτημα του λάθους πολλαπλασιαστή στη «συνταγή» του ΔΝΤ έθεσε 

στους ευρωπαίους ομολόγους του κατά το Eurogroup ο υπουργός 

Οικονομικών Γ. Στουρνάρας, βάζοντας εμμέσως θέμα προσαρμογής του 
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προγράμματος της Ελλάδας.  

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» ο κ. Στουρνάρας 

ζήτησε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τοποθετηθεί επίσημα για το 

θέμα του λανθασμένου πολλαπλασιαστή και τις επιπτώσεις του στην 

ελληνική οικονομία ιδιαίτερα όσον αφορά την ύφεση. 

Το Ταμείο πρέπει «να ξεφύγει από τις ακαδημαϊκές αναλύσεις», ανέφερε ο 

Γιάννης Στουρνάρας μετά το Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην πρόσφατη σχετική 

παραδοχή του επικεφαλής οικονομολόγου του ΔΝΤ Ολιβιέ Μπλανσάρ, 

αλλά και άλλων στελεχών του, ακόμη και της ίδιας της γενικής 

διευθύντριάς του Κριστίν Λαγκάρντ - η οποία συμμετείχε στο Eurogroup. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών δεν 

θέλησαν να ανοίξουν τέτοιο θέμα σε αυτήν τη φάση.   

 

javascript:window.location.href='http://www.eefam.gr/disclaimer?url=http%3A%2F%2Fwww.tanea.gr%2F';
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Τρίτη 12/02/2013 

Τίτλος : 

Johnson &Johnson: Λάδωσε 8 γιατρούς του ΕΣΥ με 18 εκατ. για 
προμήθειες ορθοπεδικών ειδών 

Μέσο :  

http://www.bankwars.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.bankwars.gr/2013/02/johnson-johnson-
%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5-8-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%95%CE%A3%CE%A5-%CE%BC%CE%B5-18-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-
%CE%B3%CE%B9/ 

 

Για δωροδοκία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορούνται πέντε στελέχη της 
εταιρείας Johnson &Johnson, οι οποίοι φέρονται την περίοδο 1998-2006 να έδωσαν 
16-18 εκατομ. δολάρια ως μίζες σε 8 έλληνες γιατρούς του ΕΣΥ, έτσι ώστε να 
επιλέγουν συγκεκριμένα ορθοπεδικά είδη της εν λόγω εταιρείας, ή της θυγατρικής 
της DePuy International. 

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ορθοπεδικά είδη που διακινούσαν ήταν 
ήδη υπερκοστολογημένα κατά 35%, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν τόσο το 
Δημόσιο όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Ο πρόεδρος Πρωτοδικών Σπύρος Γεωργουλέας, ο οποίος είναι ανακριτής σε 
υποθέσεις διαφθοράς, θα ερευνήσει αν προκύπτουν και άλλα αδικήματα όπως απάτη 
σε βάρος του δημοσίου, αλλά και αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Θα ανοιχτούν 
μάλιστα τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, ενώ ελέγχεται και μια off shore 
εταιρία στη Μάγχη που φέρεται να συνδέεται με την εταιρεία. 

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία από το 1998 μέχρι το 2006 η εταιρεία 
φέρεται να κέρδισε 24 εκ. δολ. δωροδοκώντας Έλληνες γιατρούς για την 
προμήθεια χειρουργικών εμφυτευμάτων και τεχνητών αρθρώσεων. Από την 
Πολωνία κέρδισε 4.3 εκ. δολ. από το 2000 έως το 2006 και από τη Ρουμανία 
περίπου 3.5 εκ. δολ. από το 2000 μέχρι το 2007. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

http://www.bankwars.gr/
http://www.bankwars.gr/2013/02/johnson-johnson-%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5-8-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%A3%CE%A5-%CE%BC%CE%B5-18-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B3%CE%B9/
http://www.bankwars.gr/2013/02/johnson-johnson-%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5-8-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%A3%CE%A5-%CE%BC%CE%B5-18-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B3%CE%B9/
http://www.bankwars.gr/2013/02/johnson-johnson-%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5-8-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%A3%CE%A5-%CE%BC%CE%B5-18-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B3%CE%B9/
http://www.bankwars.gr/2013/02/johnson-johnson-%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5-8-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%A3%CE%A5-%CE%BC%CE%B5-18-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B3%CE%B9/
http://www.bankwars.gr/2013/02/johnson-johnson-%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5-8-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%A3%CE%A5-%CE%BC%CE%B5-18-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B3%CE%B9/
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Και το πιο εντυπωσιακό: Ενώ στην Ελλάδα τώρα μόλις ανοίγει ουσιαστικά η 
υπόθεση, η θυγατρική της Johnson & Johnson, DePuy International 
υποχρεώθηκε από τις βρετανικές αρχές να πληρώσει περίπου 7,9 εκ. δολ. 
ως συμβιβασμό σε αγωγές για δωροδοκίες στην Ελλάδα!  
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Τετάρτη 13/02/2013 
 

Τίτλος : 

Amgen: Νέος γενικός διευθυντής για Ελλάδα και Κύπρο 
 

Μέσο :  

http://ygeia.tanea.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16668&la=1 
 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 - Η Amgen ανακοίνωσε ότι ο Matyas Lakatos 
διορίστηκε Γενικός Διευθυντής της Amgen Hellas, από την 1η Ιανουαρίου 2013, με 
έδρα την Αθήνα και με αρμοδιότητες που καλύπτουν την Ελλάδα και την Κύπρο.  

Έχοντας διατελέσει, από το 2009, Γενικός Διευθυντής της Amgen στην Ελβετία, ο 
Matyas Lakatos ηγείται της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο, καθοδηγώντας την 
στρατηγική της ανάπτυξη στο αυξανόμενα απαιτητικό περιβάλλον των εν λόγω 
περιοχών. 

Ο Matyas Lakatos διαθέτει περισσότερα από 12 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε 
ανώτερες διοικητικές θέσεις, έχοντας ένα εκτεταμένο ιστορικό στη διαχείριση 
επιχειρησιακών και διοικητικών αλλαγών στη Δυτική και Κεντρική Ανατολική 
Ευρώπη. Προτού ενταχθεί στο δυναμικό της Amgen Ελβετίας, ο κύριος Lakatos 
διατέλεσε ανώτερο στέλεχος στους τομείς των πωλήσεων και μάρκετινγκ, 
εστιάζοντας στην ογκολογία, ιολογία, τα αυτοάνοσα νοσήματα και άλλες ειδικότητες, 
καθώς και στον τομέα της γυναικείας υγείας με τη Schering Plough. Είναι απόφοιτος 
της Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και κάτοχος MBA από το Business 
College της Βασιλείας. 

Σε δήλωσή του αναφορικά με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του, ο κύριος Matyas 
Lakatos σχολίασε: «Η ανάθεση της Γενικής Διεύθυνσης της Amgen σε Ελλάδα και 
Κύπρο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ένδειξη εμπιστοσύνης, δεδομένων των 
προκλήσεων του περιβάλλοντος την παρούσα περίοδο. Βασιζόμενος στην εξαιρετική 
δουλειά που έχει γίνει έως σήμερα και χτίζοντας πάνω στα ισχυρά θεμέλια της 
Amgen Hellas, στόχος μου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις 
καινοτόμες θεραπείες της Amgen, καθώς και η ενίσχυση της συμβολής της εταιρείας 
μας στην ανάπτυξη ενός σταθερού και βιώσιμου εθνικού συστήματος υγείας. Η 
Ελλάδα και Κύπρος κατέχουν σημαντικό ρόλο στην στρατηγική μας ανάπτυξη, η 
οποία προσανατολίζεται όχι μόνο στην ενίσχυση της εμπορικής μας δραστηριότητας 
αλλά και στην διεξαγωγή σημαντικής κλινικής έρευνας. Πιστεύουμε ότι η κλινική 
έρευνα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καινοτόμου φαρμακευτικής 

http://ygeia.tanea.gr/
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16668&la=1
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επιχειρηματικότητας και κινητήριος δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη στην 
Ελλάδα. Βασιζόμενοι στην υψηλή κατάρτιση των ανθρώπων της Amgen, 
συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την επίτευξη της αποστολής μας που αποτυπώνεται στο 
να είμαστε στην υπηρεσία των ασθενών». 

Σχετικά με την Amgen και την Amgen Hellas 

Πρωτοπόρος στο χώρο της βιοτεχνολογίας από το 1980, η Amgen υπήρξε μία από 
τις πρώτες εταιρείες που έκανε πραγματικότητα τις νέες υποσχέσεις της επιστήμης, 
φέρνοντας ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα από το εργαστήριο, στη μονάδα 
παραγωγής και από εκεί στους ασθενείς. Οι θεραπείες της Amgen έχουν αλλάξει την 
άσκηση της ιατρικής, βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στον 
αγώνα τους ενάντια στον καρκίνο, τις παθήσεις των νεφρών, τη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, τις παθήσεις των οστών και άλλες σοβαρές νόσους. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοποριακές επιστημονικές μεθόδους και τα ζωτικής 
σημασίας φάρμακα της Amgen, επισκεφτείτε το website της Amgen στο 
www.amgen.com και www.amgen.gr. 

http://www.amgen.com/
http://www.amgen.gr/
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Τίτλος :  

Alapis: Πολλοί φοβούνται τον ασκό του Αιόλου  

 
Μέσο :  
 
http://www.eefam.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα:  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4239 

 

Πηγή: iatrikostypos.com 

 

Η σύλληψη του πάλαι ποτέ ισχυρού οικονομικού διευθυντή της Alapis Γ. 

Παπαβασιλείου, για την υπόθεση της Proton Bank-οι δικαστικές αρχές τον 

θεωρούν συναυτουργό του επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη ενώ ο ίδιος 

αρνήθηκε τις κατηγορίες- είναι ένα καμπανάκι για αρκετό κόσμο, που 

φοβάται να ανοίξει το κεφάλαιο Alapis. 

Είναι ένα καμπανάκι όμως και για τις εποπτικές αρχές. Ο πρόεδρος, για 

παράδειγμα, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κων. Μποτόπουλος, 

υποστηρίζει με πάθος ότι το επονομαζόμενο σκάνδαλο αφορά μόνο την 

τράπεζα Proton Bank και όχι την Alapis.  

Βέβαια, ο κ. Μποτόπουλος δεν ήταν επόπτης την εποχή που 

μεσουρανούσε n Alapis και n Νεοχημική. Είναι νεότερος στην 

κεφαλαιαγορά. Και ίσως δεν έχει επαρκή ενημέρωση. Δεν ισχύει το ίδιο 

όμως για τον αντιπρόεδρο της εποπτικής αρχής Ξενοφώντα Αυλωνίτη και 

τον πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτη Λαζαρίδη, οι οποίοι 

γνωρίζουν πολύ καλά την άνοδο και την κάθοδο της εταιρείας που 

άντλησε 1,2 δις ευρώ από την κεφαλαιαγορά κι άλλα 800 εκατ. δάνεια 

από τις τράπεζες. Και δεν άνοιξε μύτη.  

 

Είναι απορίας άξιο, λένε κάποιοι, εάν οι χρηματιστηριακές αρχές 

γνωρίζουν ή όχι ποιος χειριζόταν σχετικά θέματα, πχ. επενδυτικών 

σχέσεων και κεφαλαιαγοράς της Alapis και άλλων εταιρειών που 

σχετίζονταν με τον όμιλο του Λ. Λαυρεντιάδη. 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4239
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Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Γιάννης Παπαβασιλείου 

χειριζόταν τις επενδυτικές σχέσεις του ομίλου σε συνεργασία με εταιρεία 

δημοσίων σχέσεων, ακόμα και μετά την παραίτηση του από την Alapis. 

Τα ξέρουν ή δεν τα ξέρουν; Εάν δεν τα ξέρουν μπορούν να τα μάθουν 

ρωτώντας τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που είχαν 

επικοινωνία με συνεργάτες της Alapis.  

 

Επίσης, μπορούν να ρωτήσουν άμεσους συνεργάτες τους, οι οποίοι είχαν 

το προνόμιο να συνομιλούν, να συντρώγουν και να συναναστρέφονται 

γενικώς με τα τότε στελέχη της. 
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Τίτλος : 

ICAP: πτώση 10% στην αγορά φαρμακαποθηκών 

  
Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4231 

 

 

Πηγή: iatronet.gr 

 

Πτώση της τάξης του 10% και στον κλάδο του χρονδρεμπορίου φαρμάκων 

για το 2011, διαπιστώνει η πρόσφατη τρίτη κλαδική μελέτη που 

κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της 

ICAP Group. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (διανομή) 

φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων δραστηριοποιείται μεγάλος 

αριθμός επιχειρήσεων και συνεταιρισμών φαρμακοποιών, με μακρόχρονη 

και ισχυρή παρουσία και δυναμική.  

Οι ελληνικές φαρμακαποθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 

τομέα υγείας, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. Στην 

ελληνική αγορά φαρμακαποθηκών, εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται, 

στην παρούσα φάση, περίπου 100 επιχειρήσεις και 40 συνεταιρισμοί.  

Πρωταρχικός σκοπός των εξεταζόμενων επιχειρήσεων είναι ο ομαλός 

εφοδιασμός φαρμακευτικών προϊόντων και συναφών ειδών, η έγκαιρη και 

συνεπής παράδοσή τους στο χώρο του φαρμακείου, ενώ ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίδεται στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής και των 

υφιστάμενων διαδικασιών παραγγελιοληψίας. 

Σχετικά με τη διάρθρωση και την εξέλιξη της αγοράς, η Διευθύντρια 

Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group κ. Σταματίνα 

Παντελαίου τόνισε: ‘Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς 

φαρμακαποθηκών παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2007-2009, με μέσο 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4231
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ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,7%, ενώ ακολούθησε μείωση την τελευταία 

διετία.  

Το 2011 η αγορά σημείωσε πτώση της τάξης του 10%, με τις εταιρείες να 

καλύπτουν το 56% αυτής και τους συνεταιρισμούς το υπόλοιπο 44%. Ο 

βαθμός συγκέντρωσης της συνολικής αγοράς φαρμακαποθηκών για το 

2011 δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς οι πέντε και δέκα μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 23% και 35% αντίστοιχα’.  

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν αναπτυγμένα δίκτυα 

διανομής που καλύπτουν σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πολλές από αυτές 

προχωρούν στη δημιουργία ή εξαγορά φαρμακαποθηκών σε όλη την 

ελληνική επικράτεια, με σκοπό τη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης 

του δικτύου τους.  

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που δεν έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να αναπτύξουν τα δίκτυα διανομής τους, περιορίζονται στην 

απ’ ευθείας διάθεση των προϊόντων τους στην τοπική αγορά. 

Για τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού των εταιρειών του 

κλάδου των φαρμακαποθηκών χρησιμοποιήθηκε δείγμα 37 συνολικά 

επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί των 

χρήσεων 2010 και 2011.  

Από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των 

εταιρειών του δείγματος μειώθηκε σημαντικά (κατά 17,2%) το 2011 σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Οι συνολικές πωλήσεις των 37 εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 

14,7% το 2011/10, το δε μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 8,8%. Η εξέλιξη 

αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών και 

των λοιπών λειτουργικών εξόδων οδήγησε στην εμφάνιση αρνητικού 

λειτουργικού αποτελέσματος το 2011. Τελικά, τόσο το καθαρό αποτέλεσμα 

όσο και τα κέρδη EBITDA κατέστησαν αρνητικά το 2011.  

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που παρουσιάστηκε για τους 12 

προμηθευτικούς συνεταιρισμούς που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά 

στοιχεία τη διετία 2010-2011, το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 
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23% το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές πωλήσεις 

των 12 συνεταιρισμών του δείγματος αυξήθηκαν μόλις κατά 1,6% το 

2011/10. Με εντονότερο ρυθμό αυξήθηκε το μικτό κέρδος (13,96%).  

Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων βελτιώθηκε κατά 

53% περίπου. Ωστόσο, η μεταβολή των μη λειτουργικών εσόδων 

(μειώθηκαν) και των μη λειτουργικών εξόδων (αυξήθηκαν) είχαν σαν 

αποτέλεσμα την μικρή υποχώρηση (κατά 2,3%) των καθαρών κερδών. 

Τέλος, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 51,1%.  
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Τίτλος : 
Η GSK θα δημοσιεύσει τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών της
  
 
Μέσο :  
http://www.pmjournal.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  

http://www.pmjournal.gr/2013/02/gsk-publish-data-clinical-trials/ 

 

Η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρία της Βρετανίας, η GlaxoSmithKline (GSK), 
πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει μια εκστρατεία που έχει σκοπό τη δημοσίευση 
όλων των αποτελεσμάτων των κλινικών ερευνών, για τη διατήρηση της ασφάλειας 
των φαρμάκων. 

Πρόκειται για την καμπάνια Alltrials, η οποία αναζητά την εγγραφή όλων των 
κλινικών δοκιμών και τη δημοσίευση όλων των συνοπτικών και των λεπτομερών 
αποτελεσμάτων. 

Η απόφαση του φαρμακευτικού κολοσσού να δημοσιεύσει τα δεδομένα αυτά, 
έρχεται έπειτα από μερικούς μήνες που προχώρησε σε διακανονισμό με την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ, ύψους 3 δις δολαρίων, για τους ισχυρισμούς ότι η εταιρία 
διαφήμιζε και προωθούσε φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία δεν είχαν περάσει 
από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). 

Η GSK συγκεκριμένα δήλωσε ότι θα δημοσιεύσει τις εκθέσεις των κλινικών μελετών 
για όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα που χρονολογούνται από την ίδρυσή της το 2000. 
Τόνισε όμως ότι τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών θα προστατευθούν –και 
όπως συμπεραίνεται η όλη διαδικασία θα διαρκέσει χρόνια. 

Όσον αφορά την εκστρατεία Alltrials, σε περίοδο τεσσάρων μηνών αναπτύχθηκε 
ραγδαία, έχοντας μέχρι σήμερα συλλέξει σχεδόν 30 χιλιάδες υπογραφές από 
ασθενείς, ερευνητές, φαρμακοποιούς, γιατρούς και ρυθμιστές από όλο τον κόσμο. 
Επιπλέον, έχει κερδίσει την υποστήριξη των φορέων Medical Research Council 
και Wellcome Trust, ενώ η επιτροπή Commons Science and Technology 
Committee ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ερευνών για μελέτες που λείπουν. 

Μεταξύ των οργανωτών της εκστρατείας είναι ο επιδημιολόγος και συγγραφέας του 
βιβλίου Bad Pharma, Ben Goldacre, η συντάκτρια του περιοδικού British Medical 
Journal, Fiona Godlee, καθώς και ο συνιδρυτής του Cochrane Library, Sir Iain 
Chalmers. 

Σχετικά με την όλη ιδέα όμως ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Βιομηχανιών Αμερικής 
(PhRMA) σε δήλωσή του σημείωσε ότι “οι απαιτήσεις από τον δρ Goldacre και το 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/02/gsk-publish-data-clinical-trials/
http://www.alltrials.net/
http://www.pmjournal.gr/2012/07/charges-gsk-america/
http://www.pmjournal.gr/2012/07/charges-gsk-america/
http://www.mrc.ac.uk/index.htm
http://www.wellcome.ac.uk/
http://www.parliament.uk/science/
http://www.parliament.uk/science/
http://www.pmjournal.gr/2012/10/drugs-data-are-hidden-from-doctors-goldacre/
http://www.bmj.com/
http://www.bmj.com/
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://phrma.org/media/releases/phrma-statement-clinical-trials-bad-pharma
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British Medical Journal για τη δημοσίευση των δεδομένων των κλινικών μελετών 
είναι ανεύθυνες με δυνητικά επιβλαβείς συνέπειες για τη μελλοντική ανάπτυξη 
φαρμάκων. Οι συστάσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή των 
ασθενών και να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας της συμμετοχής τους 
σε δοκιμές”. 

Ο Ben Goldacre εξαρχής έχει αναφέρει ότι “δεν υπάρχει καμία σοβαρή δικαιολογία 
όσον αφορά την απόκρυψη πληροφοριών των κλινικών δοκιμών από τους γιατρούς 
και τους ασθενείς. Είναι απλώς ανήθικο και βλάπτει τους ασθενείς”. 

Πάντως, η GSK σκοπεύει να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για να εξετάζει αιτήσεις από εξωτερικούς ερευνητές που 
επιθυμούν να μελετήσουν τα δεδομένα. Εκείνες που θα εγκρίνονται, θα 
παραπέμπονται σε μια ασφαλή ιστοσελίδα όπου θα γίνεται η ανάγνωση 

 



 

[39] 
 

Τίτλος : 

ELPEN: Σημαντικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς το 2012 

Μέσο :  

http://ygeia.tanea.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16683&la=1 
 

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, 2013. Με δράσεις κοινωνικής ευθύνης το 2012, η 
ELPEN, η 1η αμιγώς ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία, στάθηκε δίπλα στον 
άνθρωπο, σε πείσμα των δύσκολων καιρών και συναισθανόμενη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ουσιαστικές πράξεις κοινωνικής προσφοράς χωρίς φωνασκίες. Τα μεγάλα 
προβλήματα που βιώνουν πολλές ομάδες συμπατριωτών μας το τελευταίο διάστημα, 
έδωσαν την αφορμή στην ELPEN να εστιάσει κυρίως σε εγχώριες δράσεις, χωρίς 
όμως να εγκαταλείψει τις δραστηριότητες εκτός χώρας που πραγματοποιεί τα 
τελευταία χρόνια.  
 
Υπηρετώντας με ευθύνη και συνέπεια το όραμα για ευημερία και καλύτερη 
ποιότητα ζωής, η ELPEN στηρίζει πέντε άξονες: Περιβάλλον, Πολιτισμός, 
Εκπαίδευση, Αθλητισμός και Φιλανθρωπία, με αντίστοιχες δράσεις υπέρ 
αθλητών, κοινωφελών οργανισμών, κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, 
πολιτιστικών/περιβαλλοντικών Συλλόγων της περιφέρειας, άπορων αριστούχων και 
παιδιών πολυτέκνων οικογενειών. 

Πιο συγκεκριμένα στις δράσεις της ELPENπου υλοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται και 
οι παρακάτω: 

Για τον Αθλητισμό: 

· Χορηγία του δις Χρυσού Ολυμπιονίκη Κολύμβησης ΑΜΕΑ, Χρήστο Ταμπαξή, για 
τέταρτη συνεχή χρονιά (ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα των 50μ ύπτιο κατηγορίας 
S1 στους Παραολυμπιακούς 2012 του Λονδίνου, χρυσά μετάλλια στην Αθήνα 2004 
και το Πεκίνο 2008) 

· Στήριξη της Πρωταθλήτριας Σφυροβολίας, Αλεξάνδρας Παπαγεωργίου, της πρώτης 
Ελληνίδας σφυροβόλου που συμμετείχε σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων  

Για το Περιβάλλον: 

· Στήριξη της Ομάδας Αιγαίου  

http://ygeia.tanea.gr/
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16683&la=1
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Για την Εκπαίδευση: 

· Στήριξη της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών με βραβεία για αριστούχος μαθητές και 
σπουδαστές και τους γονείς τους  

· Στήριξη της Ορθόδοξης Ιεραποστολής του Kolwezi στο Κονγκό, συνεχίζοντας το 
πρόγραμμα χορηγίας υποτροφιών («πνευματικής υιοθεσίας»), με το οποίο 
χρηματοδοτούνται οι σπουδές έξι αριστούχων μαθητών και φοιτητών που 
διακρίνονται για τις επιδόσεις και το ήθος τους. Σκοπός είναι οι επιλεγέντες φοιτητές, 
από την Ιεραποστολή, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους -σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Κονγκό - και να παραμείνουν στην χώρα για να τη βοηθήσουν. 

Για τον Πολιτισμό: 

·Στήριξη της οργάνωσης ΔΙΑΖΩΜΑ για την αναστήλωση & ανάδειξη των αρχαίων 
θεάτρων  

«Η δέσμευση σε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μια δυναμική 
και ενεργητική στάση για κάθε σύγχρονη επιχείρηση που θέλει να έχει 
ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο και αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της 
κοινωνικής προσφοράς, πέρα από την οικονομική ανάπτυξη. Για την ELPEN 
είναι αδιαπραγμάτευτη η συνεχής προσφορά στον άνθρωπο, στην κοινωνία 
αλλά και στην ελληνική οικονομία» τόνισε σχετικά ο Διευθυντής Ανθρωπίνων 
Πόρων & Εταιρικής Επικοινωνίας της ELPEN κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, 
ενώ πρόσθεσε, «Σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες για την Ελλάδα στιγμές, 
που υποφέρει ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε 
το άλλο πρόσωπο της Ελλάδας, της συμπαράστασης και της ελπίδας. Σε κάθε μας 
βήμα και με κάθε τρόπο θα επενδύουμε στην ανθρώπινη ζωή, όπως άλλωστε 
κάνουμε καθημερινά για τη φροντίδα των εργαζομένων μας και για την παραγωγή 
νέων, ασφαλών και ποιοτικών φαρμάκων που διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων. Η ELPEN θα συνεχίσει και μέσα στο 2013, με νέες δράσεις, να 
καλύψει τις ανάγκες και να εκπληρώσει τις προσδοκίες των ανθρώπων που μας 
έχουν ανάγκη.» 
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Τίτλος : 

Το οικοσύστημα της Ψηφιακής Υγείας 
 

Μέσο :  

http://www.pmjournal.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2013/02/the-digital-health-ecosystem/ 

Το οικοσύστημα της ψηφιακής υγείας αναμφισβήτητα βρίσκεται σε μια περίοδο 
σημαντικής ανάπτυξης. Σε συχνή βάση μια νέα συσκευή, ηλεκτρονική εφαρμογή 
(app) ή ιστοσελίδα συστήνεται στο κοινό με σκοπό την ενίσχυση και τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης.  

Βέβαια, αρκετές αντίστοιχες πρωτοβουλίες και καινοτομίες μπορεί να μην 
επιτυγχάνουν στο βαθμό που επιθυμούν το στόχο τους, ωστόσο δεν είναι λίγες 
εκείνες που έχουν κερδίσει μια δημοτικότητα, κυρίως στο εξωτερικό. Ακολουθεί μια 
λίστα ανά κατηγορία με ορισμένες από αυτές: 

Δειτε τη συνεχεια του αρθρου στον παρακατω συνδεσμο εδώ. 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/02/the-digital-health-ecosystem/
http://www.pmjournal.gr/2012/02/digital-technology-improve-healthcare/
http://www.pmjournal.gr/2013/02/the-digital-health-ecosystem/

