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Θεματολογία:  
Ο ΕΟΠΥΥ χρεοκόπησε! 

Μέσο: 
http://www.madata.gr/  

 
Δημοσίευμα: 
http://www.madata.gr/epikairotita/economy/223929.html 

Κατά τη χθεσινή συνάντηση του Αναπληρωτή Υπ. Υγείας στα γραφεία του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ με τους φορείς Α’Βάθμιας και Β’ βάθμιας περίθαλψης, έγινε 

επίσημη ενημέρωση ότι το ταμείο χρεοκόπησε και αδυνατεί να 
αποπληρώσει τις δεδουλευμένες δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην 

φαρμακοποιών. 
 

Σε ανακοίνωσή τους οι ιατροί του (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναφέρουν: 

 
«Είναι γνωστό ότι ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε με τον πενιχρότατο προϋπολογισμό 

των 350 εκατ. για την κάλυψη των εργαστηριακών εξετάσεων 9,5 εκ 
ασφαλισμένων, ενώ οι δαπάνες μόνο του ΟΠΑΔ για το 2011 ήταν 250 

εκατ. για 1,2 εκ ασφαλισμένους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕUROSTAT, 

η δαπάνη για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα έπρεπε να είναι 1 δις. 
Ακολούθησαν απανωτές μειώσεις του προϋπολογισμού για τα εργαστήρια 

με τελικό ποσό τα 260 εκατ. ήτοι 21 εκατ. μηνιαίως, στα πλαίσια της 
μείωσης των πακέτων των 11,5 δις, και παρά την είσοδο των 

ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου και του ΤΑΥΤΕΚΩ στον οργανισμό. 
 

http://www.madata.gr/epikairotita/economy/223929.html
http://www.madata.gr/epikairotita/economy/223929.html
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Κατά τη χθεσινή συνάντηση, επισημοποιήθηκε από τον κ. Σαλμά, το 

έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ που βρίσκεται στα 2,5 δις, με τον αυθαίρετο 
περιορισμό της ετήσιας δαπάνης για εξετάσεις και παρακλινικά στα 187 εκ, 

με 75 εκ να έχουν καταβληθεί για το πρώτο τετράμηνο του, ήδη το ποσό 
αυτό έχει υπερκαλυφθεί κατά 131,37% . Αυτό πρακτικά σημαίνει στάση 

πληρωμών για εξετάσεις και παρακλινικά. Ανακοινώθηκε επίσης η πολιτική 
απόφαση επιβολής περαιτέρω εκπτώσεων, με την απειλή ότι οι 

ασφαλισμένοι θα κατευθύνονται αποκλειστικά στις δημόσιες δομές του 
ΕΟΠΥΥ. 

 
Η νεώτερη αυτή εξέλιξη αποτελεί τραγική είδηση για την οριακή 

βιωσιμότητα των ιατρείων και εργαστηρίων. Η κατάσταση είναι πλέον 
εκτός ελέγχου καθώς η υπάρχει κατά την γνώμη μεθοδευμένη και άνιση 

περικοπή των δαπανών όλων των υπολοίπων παρόχων του ΕΟΠΥΥ, σε 

αντιδιαστολή με την φαρμακευτική δαπάνη που θα ξεπεράσει τα 3,2 δις 
ετησίως σε σχέση με τα 2,25 δις του αρχικού προϋπολογισμού (62% του 

προϋπολογισμού έναντι στόχου 33% !!!) Την ίδια στιγμή διαθέτει μόνο το 
1,8% στους κλινικούς ιατρούς και 4,2% για εξετάσεις – παρακλινικά -

φυσιοθεραπευτές !!! (Δείτε σχετικό πίνακα στο τέλος του εγγράφου).  
 

Το θράσος ορισμένων απέναντι στους πολίτες έχει ξεπεράσει κάθε όριο και 
ενώ έχουν αποδώσει από μόνοι τους, πέρα από κάθε λογική, το 62% του 

προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ σε φαρμακευτικές δαπάνες, συνεχίζουν να 
συκοφαντούν τους ιατρούς για υπερσυνταγογράφηση, ενώ τους έχουμε 

επανειλημμένα υποδείξει τον τρόπο να την περιορίσουν δραστικά και δεν 
το πράττουν σκόπιμα. Απαντήστε κ. Σαλμά με τίνος εντολή, τη στιγμή που 

όλοι οι κωδικοί μειώνονται και οι μισθοί των ελλήνων εκμηδενίζονται, ο 
κωδικός για την φαρμακευτική δαπάνη αυξάνει δραματικά. 

 

Βάσει αυτών, καλούνται τα μέλη μας σε μέγιστη ετοιμότητα και σε τοπικές 
συνελεύσεις των εργαστηριακών και κλινικών Ιατρών ανά την επικράτεια 

προκειμένου να συνεδριάσουν εντός των αμέσως επόμενων ημερών και να 
κοινοποιήσουν τις απόψεις τους στην ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ. 

 
Καλούμε επίσης, όσοι δεν είναι μέλη να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους, 

ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη συνδικαλιστική κάλυψη σε περίπτωση νέων 
μαζικών κινητοποιήσεων, που αυτή την στιγμή μοιάζουν αναπόφευκτες, 

και πάντα σε συνεργασία με τις αποφάσεις των επιμέρους ενώσεων των 
εργαστηριακών Ιατρών και των φορέων Α΄βάθμιας και Β’ βάθμιας 

περίθαλψης, με τους οποίους, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ συνεργάζεται στενά στην 
κατεύθυνση συγκρότησης ενιαίου μετώπου που θα συμβάλλει από κοινού 

στο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεων.  
 

Η ώρα μηδέν έφτασε, δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρίες, όλοι οι 

ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας θα πάρουμε αποφάσεις με 
μοναδικό σκοπό να αποτραπεί η τελική εξόντωση και ο αφανισμός του 
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ιατρικού κλάδου, από τις αυθαιρεσίες της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της 

ηγεσίας του ΥΥΚΑ». 



 

[4] 
 

Θεματολογία:  
Αμπατζόγλου: «Καλώ τους συναδέλφους μου σε όλη την 
Ελλάδα να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους!» 
(video)  
 

Μέσο: 
http://pharmateam.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/video_18.html#axzz26svQS100 

 
Δήλωση-Έκκληση Αμπατζόγλου: «Καλώ τους συναδέλφους μου σε όλη 

την Ελλάδα να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους και στο διάλογο που 
γίνεται με την κυβέρνηση ελπίζουμε να δοθούν οριστικές και τελικές 

λύσεις». 
 

Δείτε το βίντεο: 

http://youtu.be/VCnWumk8d8g 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/video_18.html%23axzz26svQS100
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/video_18.html%23axzz26svQS100
http://youtu.be/VCnWumk8d8g
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Θεματολογία:  
Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το 
νοσοκομείο Παναγία 

Μέσο: 
http://www.madata.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.madata.gr/epikairotita/social/223848.html 

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί οι 
εργαζόμενοι του Νοσοκομείου «Παναγία» εκφράζοντας την ανησυχία τους 

για το ενδεχόμενο να κλείσει το νοσηλευτικό ίδρυμα και καταγγέλοντας 
την υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας. 

 
«Το «Παναγία» ήταν το μοναδικό νοσοκομείο του ΙΚΑ στην Ανατολική 

Θεσσαλονίκη. 
 

Από τον Ιούνιο του 2011 εντάχθηκε στο ΕΣΥ και ενοποιήθηκε με το 

νοσοκομείο «'Αγιος Παύλος». Από τότε άρχισε να αποψιλώνεται το 
νοσοκομείο , για παράδειγμα το μικροβιολογικό τμήμα μαζί με όλα τα 

μηχανήματα μεταφέρθηκε στο «'Αγιος Παύλος». Παρότι έχει περάσει 
τόσος χρόνος δεν έχουν έρθει ακόμη οι Οργανισμοί , έτσι δεν ξέρουμε τι 

κλινικές θα υπάρχουν και αν θα κλείσει το «Παναγία». 
 

Επιπλέον η σύμβαση μισθώματος του κτιρίου έληξε στις 30 Απριλίου 2012 
και αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία για το μέλλον του Νοσοκομείου» 

επισήμανε η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου 
«Παναγία» Ελένη Μπακιρλή. 

 
Παράλληλα ανέφερε ότι σήμερα το Νοσοκομείο λειτουργεί χάρη στην 

αυτοθυσία των εργαζομένων οι οποίοι έχουν χάσει μεγάλο μέρος του 
εισοδήματός τους λόγω των περικοπών και συνεχίζουν να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους χωρίς να μπορούν να πάρουν τα ρεπό ή τα υπόλοιπα 

αδείας και με απλήρωτα τα δεδουλευμένα για τις υπερωρίες και τις 
εφημερίες.

http://www.madata.gr/epikairotita/social/223848.html
http://www.madata.gr/epikairotita/social/223848.html
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Τίτλος : 
Πλήρωσε το φάρμακο με τη βέρα της! 

Μέσο :  

http://www.gazzetta.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.gazzetta.gr/koinonia/article/326509-plirose-farmako-me-ti-

bera-tis 

 

Μπροστά σε ένα απίστευτο δράμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας βρέθηκε τις 

προηγούμενες μέρες φαρμακοποιός από το Λασίθι. Καθώς μια ηλικιωμένη 

καλοντυμένη γυναίκα μπήκε στο φαρμακείο, ενώ οι κινητοποιήσεις 

βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη, κρατώντας το χαρτάκι με τα φάρμακα τα δικά 

της και του συζύγου της με απελπισία στα μάτια.  

 Πλησίασε στον πάγκο και απευθυνόμενη στο φαρμακοποιό είπε: «Δεν έχω 

χρήματα». Ταυτόχρονα άφησε πάνω στον πάγκο τη βέρα της προκειμένου 

να πληρώσει τα φάρμακα. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φαρμακοποιός αρνήθηκε να πάρει τη 
βέρα κι έβγαλε χρήματα από την τσέπη του και τα έβαλε στο ταμείο του 

φαρμακείου, πληρώνοντας ο ίδιος τα φάρμακα. 
  

Πηγή: ekriktiko.gr 

http://www.gazzetta.gr/koinonia/article/326509-plirose-farmako-me-ti-bera-tis
http://www.gazzetta.gr/koinonia/article/326509-plirose-farmako-me-ti-bera-tis
http://www.gazzetta.gr/koinonia/article/326509-plirose-farmako-me-ti-bera-tis
http://www.ekriktiko.gr/
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Τίτλος : 
Νοσ. Ρόδου: Επιστολή του Διευθυντή του Γαστρ/κου 
τμήματος στον Διοικητή του Νοσοκομείου για τις 
ελλείψεις προσωπικού και την ιατρική υπερεργασία  

 
Μέσο :  
http://drtsili.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4976.html 

 

Κε Διοικητά, 
 

Το τέχνασμα τού, τάχα μου, αιφνιδιαστικού ελέγχου της εκτέλεσης των 
εφημεριών των γιατρών, είναι παλιό και δοκιμασμένο κι από άλλους 

προκατόχους της καρέκλας σας. 

 
Είναι κατανοητό ότι, παρά το ότι πάλιωσε (!), καταφύγατε κι εσείς σ’ αυτό 

το κόλπο, θέλοντας, προφανώς, να ρίξετε το πυροτέχνημα που θα 
αποσπούσε την προσοχή των συμπολιτών μας από τα αληθινά προβλήματα 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον πολύπαθο τόπο μας και εστιάζοντας 
στους «κακούς» γιατρούς που δεν εκτελούν τις εφημερίες τους σύμφωνα 

με το γράμμα του νόμου, ενώ ο δοκιμαζόμενος λαός πληρώνει για τις 
υπερωριακές τους αμοιβές… 

 
Σας διέφυγε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο, στραφήκατε εναντίον των 

Νοσοκομειακών γιατρών, δηλαδή εκείνων, που είναι οι μόνοι που 
επιμένουν και κυρίως ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ να στηρίζουν το πολύπαθο Νοσοκομείο 

μας, ενώ πραγματικά, δεν ξέρω πόσους από τους ασθενείς μας θα πείσετε 
περί του αντιθέτου. 

 

Ας πάμε τώρα στα μπακάλικα του Συστήματος, για να καταλάβει και ο 
κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει : 

 
Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι : 48ΩΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 
Το Σκεπτικό της : ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ = ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΓΙΑΤΡΟΙ. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Γαστρεντερολογικό Τμήμα, για παράδειγμα, 
έπρεπε να έχει 7 (!) γιατρούς, και πάλι δεν καλύπτεται ο μήνας ! 

 
Άρα το ξεχνάμε ! 

http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4976.html
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4976.html
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Αντ’ αυτού, οι εφευρετικότατοι φωστήρες της Πολιτείας εφάρμοσαν ένα 

άλλο «ρεαλιστικότερο» πλαίσιο εφημέρευσης που, ενώ στα στελεχωμένα 
νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι εφαρμόσιμο, στα υποστελεχωμένα 

νοσοκομεία της περιφέρειας, όπως το δικό μας, αφήνει μεγάλα κενά. 
 

Για να μείνω στο ίδιο παράδειγμα, το Γαστρεντερολογικό Τμήμα θα 
χρειαζόταν τουλάχιστον τρεις γιατρούς, και πάλι θα έμεναν και δύο μέρες 

τον μήνα ακάλυπτες. 
Αντ’ αυτού, είμαστε μόνο δύο γιατροί, που σημαίνει ότι με τις κανονικές, 

τις εκπαιδευτικές και στις αναρρωτικές άδειες, ο γιατρός είναι ΕΝΑΣ, για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

 
Ας ξεχάσουμε τις άδειες : σε κανονικές συνθήκες, με τους δύο γιατρούς 

παρόντες, και με το ισχύον πλαίσιο εφημέρευσης, το Τμήμα μας 

καλύπτεται για 18 μέρες τον μήνα. Τις υπόλοιπες, 12 με 13 μέρες, το 
Τμήμα μένει ΑΚΑΛΥΠΤΟ, και αυτό ισχύει εν γνώσει σας και με την 

σύμφωνη γνώμη, τόσο την δική σας, όσο και των υπολοίπων Θεσμικών 
Φορέων, (Ιατρική Υπηρεσία και Επιστημονικό Συμβούλιο)! 

 
Η σύμφωνη γνώμη σας βέβαια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 

προκατόχους σας, προέκυψε μετά από μία «άτυπη» «συμφωνία μεταξύ 
κυρίων», με βάση την οποία, εμείς θα εκτελούμε τις, στα χαρτιά, ενεργείς 

εφημερίες μας από το σπίτι μας, μετατρέποντάς τις σε εφημερίες 
ετοιμότητος, και εις αντάλλαγμα, θα καλύπτουμε το Τμήμα μας επί τις 12 

με 13 μέρες που αυτό θα φαίνεται, στα χαρτιά, ακάλυπτο, χωρίς να 
αξιώνουμε καμίαν άλλη απαίτηση (αμοιβές, ρεπό κ.λπ.). 

 
Όπερ και εγένετο ! (Όχι βέβαια ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς 

αισθανόμασταν και πολύ ασφαλείς, αλλά, προκειμένου να μένουν οι 

ασθενείς μας αβοήθητοι, επί μεγάλα χρονικά διαστήματα, ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ να 
τους βοηθήσουμε με αυτόν τον άτυπο, αλλά ουσιαστικό τρόπο). 

 
Κανείς όμως δεν μας είπε ότι εσείς, κάθε όποτε σας βόλευε, θα προβαίνατε 

σε «ελέγχους» για να επαναφέρετε εις την τάξιν τους παρεκλίνοντες από 
το, στα χαρτιά, ισχύον πλαίσιο εφημέρευσης ! 

 
Επίσης, κανείς ποτέ δεν μας επιβράβευσε όσες φορές, (και είναι πολλές), 

βρεθήκαμε κοντά στους ασθενείς μας χωρίς να εφημερεύουμε επισήμως 
και χωρίς να αμειβόμαστε από κανέναν… 

 
Όμως, με την τακτική που ΕΣΕΙΣ επιλέξατε ν’ ακολουθήσετε, δεν μας 

αφήνετε κανένα περιθώριο, από του να εκτελούμε τις εφημερίες μας βάσει 
του επισήμου πλαισίου εφημέρευσης επί 18 μέρες κάθε μήνα, και τις 

υπόλοιπες 12 με 13 να εξαφανιζόμαστε, απενεργοποιώντας τα κινητά μας 

τηλέφωνα και αφήνοντας το Τμήμα μας ακάλυπτο, όχι στα χαρτιά, αλλά 
στην πραγματικότητα, έτσι όπως ακριβώς ΕΣΕΙΣ το σχεδιάσατε ! 
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Αυτό σημαίνει ότι οι αιμορραγίες του πεπτικού, π.χ., ή θα πεθαίνουν 

αβοήθητες, ή θα χειρουργούνται χωρίς προηγούμενη ενδοσκόπηση, 
«γουρούνι στο σακκί», ή θα διακομίζονται στους ιδιώτες, εφ’ όσον το 

αντέχει η τσέπη των ασθενών… 
Δηλαδή, αν λάβουμε υπ’ όψη και τις υπόλοιπες Ιατρικές Ειδικότητες, 

επιλέξατε να θρηνήσουμε θύματα ! 
 

Αυτήν την φορά όμως, το κρίμα θα είναι δικό σας. 
Δεν θα σας επιτρέψουμε να παίξετε παιχνίδια στην καμπούρα μας, 

εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία που έχουμε δείξει μέχρι τώρα στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των συνανθρώπων μας. 

 
Για την υποστελέχωση του Νοσοκομείου μας, και τους συνεπαγόμενους 

κινδύνους, οι μόνοι ΜΗ υπεύθυνοι είμαστε εμείς. 

 
Αναλάβετε τις ευθύνες σας κι αφήστε κατά μέρος τις κινήσεις 

εντυπωσιασμού. 
 

Και για να μην το ξεχάσω : 
Αύριο κιόλας, για να μην πω, ήδη σήμερα, θα πρέπει να μας βρείτε έναν 

αξιοπρεπή χώρο που θα χρησιμοποιούμε ως ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ στις ενεργείς μας 
εφημερίες, αίτημα το οποίο έχω προ πολλού υποβάλει στην Διοίκηση, 

εγγράφως, πρωτοκολλημένο, (Α. Π. 21141 / 01-10-2010), και το οποίο 
δεν έτυχε της απαντήσεώς σας, ενώ δεν έχει, μέχρι τώρα, γίνει καμία 

ενέργεια εκ μέρους σας προς την ικανοποίησή του. 
 

Είπαμε : Κουρασμένος γιατρός, ίσον επικίνδυνος γιατρός… 
 

Εν κατακλείδι, υπάρχουν δύο τρόποι να διοικήσει κάποιος ένα Νοσοκομείο 

: 
 

Ο ένας είναι να διεκπεραιώνει την χαρτούρα, προβαίνοντας κάπου 
κάπου σε επιφανειακές κινήσεις εντυπωσιασμού, (φεύ εφήμερου), 

και ο άλλος είναι να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους έχοντες 
ανάγκη. 

 
Εμείς, οι γιατροί, παρά τις επισφαλείς συνθήκες της εργασίας μας, έτσι 

όπως ΕΣΕΙΣ τις διαμορφώσατε, πάντα βρίσκαμε τον τρόπο να 
προσφέρουμε την ουσιαστική βοήθειά μας, όντας ανά πάσα στιγμή κοντά 

στους ασθενείς μας, ανεξάρτητα από τους γραφειοκρατικούς σκοπέλους, 
κι αυτό οι ασθενείς μας το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, κι ας 

προσπαθείτε να τους παραπλανήσετε με τα λαϊκίστικα τεχνάσματα των 
«αιφνιδιαστικών» ελέγχων. 

 

Ελάτε εσείς στην θέση τους και προσπαθήστε να δείτε νηφάλια, τι είναι 
αυτό που περισσότερο χρειάζεται ο δοκιμαζόμενος ασθενής. 
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Προσηλωθείτε επιτέλους στην ουσία κι αφήστε κατά μέρος τα τερτίπια. Και 

η ουσία είναι η ζωή, η υγεία και η σωματική και ψυχική ακεραιότητα όλων 
αυτών που, παρά ταύτα, μας εμπιστεύονται και συνεχίζουν να 

προσέρχονται στο Νοσοκομείο μας ζητώντας την βοήθειά μας. 
 

Βοηθήστε κι εσείς να νοιώσουν ασφαλείς, και μην υπονομεύετε την 
υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουμε για να τους εξασφαλίσουμε 

όλα τα προαναφερθέντα Αγαθά. 
 

Σε ό,τι αφορά την υπερωριακή αμοιβή μου της Κυριακής, να μου την 
περικόψετε! Εγώ, επαίτης δεν θα γίνω στα γεράματα, διότι η ΟΥΣΙΑ των 

πραγμάτων, αποκρυσταλλωμένη, συνοψίζεται στα εξής ολίγα : 
 

ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΟΥ Ή ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΚΙ ΑΝ 

ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΕΤΕ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ! 

 
Αλλά ούτε και θα επιτρέψω να με εξευτελίζουν στο τέλος μιας, δεν ξέρω 

πόσο επιτυχημένης, αλλά, αν μη τι άλλο, αξιοπρεπούς, μέχρι τούδε, 
σταδιοδρομίας… 

 
Γιάννης Στουραΐτης, Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος. 
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Θεματολογία:  
Σημαντική διάκριση για παιδίατρο του Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας  

Μέσο: 

http://thebest.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://thebest.gr/news/index/viewStory/148621 

 

Το πρώτο βραβείο απέσπασε η εργασία της παιδιάτρου του Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας επιμελήτριας Β κας Γαβριέλα Φεκετέα, από την Ελληνική 

Παιδοαλλεργιολογική Εταιεία στα πλαίσια του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
παιδοαλλεργιολογίας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 

και το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα και η εργασία της κας 
Φεκετέα, που παρουσιάστηκε ως προφορική ανακοίνωση, είχε τον τίτλο: 

«Η αξιολόγηση της αλλεργίας σε Βήτα Λακτάμες σε ένα τριτοβάθμιο 
Παιδοαλλεργιολογικό τμήμα». 

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική διάκριση που έρχεται να προστεθεί στη 

νέα προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Νοσοκομείο Αμαλιάδας με την κα 
Φεκετέα, με τη λειτουργία του εξωτερικού τακτικού ιατρείου παιδικής 

αλλεργίας και άσθματος. 

Η κα Φεκετέα έκανε γνωστό ότι στο καινούργιο ιατρείο παιδικής αλλεργίας 

και άσθματος που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, είναι δυνατόν να 
διερευνηθεί και η πιθανή αλλεργία σε αντιβιοτικό, κατά συνέπεια μιλάμε 

για ένα ιατρείο με πολύ σημαντική κάλυψη. 

 

http://thebest.gr/
http://thebest.gr/news/index/viewStory/148621
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Θεματολογία:  
18ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 2012  
 

Μέσο: 
http://aktinologiaradiologia.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://aktinologiaradiologia.blogspot.gr/2012/09/18-2012.html 

 
 

 
                   Αθήνα, Divani Caravel 12 – 14 Οκτωβρίου 2012 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   

Ειδικευόμενοι 20 €  

Ειδικευμένοι 60 €  

Φοιτητές – 

Τεχνολόγοι 

Δωρεάν  

Η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση (hands on) είναι δωρεάν και 

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Αποστολή εργασιών έως 30.8.2012 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων θα αξιολογηθούν από επιτροπή 

επιλογής. 
Παράκληση για την τήρηση των οδηγιών. 

Η διάρκεια κάθε ελεύθερης ανακοίνωσης θα είναι 6 λεπτά συν 2 
λεπτά συζήτηση. 

 
e-Posters 

Τα αρχεία των e-poster (power point) θα πρέπει να αποσταλούν 
μαζί με τις περιλήψεις, με email(info@theotokistravel.gr), έως τις 

30.8.2012 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών έως τις 30 Αυγούστου 
2012 στην Γραμματεία του Συνεδρίου (info@theotokistravel.gr) 

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν εάν η περίληψη 

αφορά σε ανακοίνωση ή Poster. 
Το κείμενο πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να μην 

υπερβαίνει τις 250 λέξεις, γραμματοσειρά Arial -12. 
Θα πρέπει να αναφέρεται σε θεματική ενότητα, να είναι 

υπογραμμισμένο το όνομα του ομιλητή και να είναι δομημένο σε 
σκοπό της εργασίας, υλικά και μέθοδοι, συμπέρασμα. 

Θα πρέπει  να αποσταλεί με  e-mail στην Γραμματεία του 

http://aktinologiaradiologia.blogspot.gr/2012/09/18-2012.html
http://aktinologiaradiologia.blogspot.gr/2012/09/18-2012.html
http://aktinologiaradiologia.blogspot.gr/2012/09/18-2012.html
mailto:info@theotokistravel.gr
mailto:info@theotokistravel.gr
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Συνεδρίου (info@theotokistravel.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες, με 

θέμα 18ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. 
Στο θέμα του email παρακαλούμε να αναφέρεται ο τίτλος του 

συνεδρίου. 
 

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση 
εργασίας είναι η εγγραφή στο συνέδριο όλων των 

συμμετεχόντων. 
 

Επισυνάπτεται η φόρμα εγγραφής 
 

Πληροφορίες / Γραμματεία: 
Theotokis Travel Congresses 

Lufthansa City Center 

10, Eleftheroton Sq. 
15232 Halandri, GR 

Tel:             0030 210 6852892       
Fax: 0030 210 6846676 

email:  info@theotokistravel.gr 

mailto:info@theotokistravel.gr
mailto:info@theotokistravel.gr
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Θεματολογία:  
Σχετικά με το μήνυμα της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης 

 
Μέσο: 
http://pharma-sfera.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://pharma-sfera.blogspot.gr/2012/09/blog-post_18.html 

 
Σχετικά με το μήνυμα που εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα, στην σελίδα 

εισόδου στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για την συμπλήρωση ή 
διόρθωση των στοιχείων σας: 

 
Θα πρέπει να εισέλθετε στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (σαν να 

εκτελείτε συνταγή) και να πάτε στην επιλογή ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ. 
 

Εκεί έχει 3 ομάδες στοιχείων. 
 

 

Για να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πατάτε 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και στη συνέχεια αφού έχετε ολοκληρώσει τις αλλαγές που 

θέλετε πατάτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. 

 

 
Στα Στοιχεία Επικοινωνίας Φαρμακοποιού, αν σας γράφει δεν υπάρχουν 

δεδομένα, πατάτε ΕΙΣΑΓΩΓΗ και συμπληρώνετε τα πεδία. 

http://pharma-sfera.blogspot.gr/2012/09/blog-post_18.html
http://pharma-sfera.blogspot.gr/2012/09/blog-post_18.html
http://2.bp.blogspot.com/-pa8LXxzPnPE/UFhBxVZVHLI/AAAAAAAAAec/AGLz1-IL9bg/s1600/01.JPG
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Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ για περαιτέρω 
διευκρινίσεις, σας ενημερώνουμε ότι: 

 
"Α.Μ.Ε.Τ.Α.Α." είναι ο αριθμός του ΤΣΑΥ 

* "ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο" είναι η ημερομηνία πιστοποίησης 
και 

 
** "Α.Μ.Π.Ε.Φ." είναι ο αριθμός που έχετε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 

Σύλλογο. Επειδή δεν υπάρχει συμπληρώνετε τον αριθμό που έχετε στον 
τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο.Τα βρίσκετε στα στοιχεία λογαριασμού σας: 

 
 

"Νομική μορφή" επιλέγετε υποχρεωτικά ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

"Τράπεζα" επιλέγετε υποχρωτικά μια πό τις δύο τράπεζες που σας έχει σαν 
επιλογή (ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ) ακόμη και να μην πληρώνεστε 

μέσω αυτής. 
 

"IBAN" βάζετε το IBAN του λογαριασμού μέσω του οποίου πληρώνεστε 

από τα ασφαλιστικά ταμεία. 
 

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ, ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ (11131) 

ΚΑΙ ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ. 

Ευχαριστούμε την εταιρία euromedica για τις πληροφορίες 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Ths_wi3BAvQ/UFhCxTK5LwI/AAAAAAAAAes/C7BEacA-wuE/s1600/02.JPG

