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ΣΦΕΕ 

Blogs Monitoring Report 

Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2012 
 
 

 

 
 

 

Τίτλος : 
ΕΙΝΑ: ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΕΙΩΝ 

 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_7748.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

ΕΙΝΑ: ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΙΩΝ  

 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7748.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7748.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 
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Τίτλος : 
Πρόβα θανάτου στο σύστημα υγείας  

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_8834.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

Πρόβα θανάτου στο σύστημα υγείας  

 
Διαβάστε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο :  
 
http://www.ygeianet.gr/box/cal/31968.pdf 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8834.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8834.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8834.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8834.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://www.ygeianet.gr/box/cal/31968.pdf
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Τίτλος : 
Ιατρικά όργια!  

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_5268.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

Ιατρικά όργια!  

 
Διαβάστε το σχετικό άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο :  
 
 
http://www.ygeianet.gr/box/cal/31966.pdf 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5268.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5268.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5268.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5268.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://www.ygeianet.gr/box/cal/31966.pdf
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Θεματολογία:  
Στον εισαγγελέα ο Γ. Τούντας  

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_5268.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

 

Στον εισαγγελέα ο Γ. Τούντας  

Διαβάστε το σχετικό άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο : 
 
 
http://www.ygeianet.gr/box/cal/31965.pdf 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5268.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5268.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://www.ygeianet.gr/box/cal/31965.pdf
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Θεματολογία:  
Δωρεάν φάρμακα στην Αθήνα  

Μέσο: 
http://www.gazzetta.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.gazzetta.gr/article/330238-dorean-farmaka-stin-athina 

 

Ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της 
αποπληρωμής των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς ενώ 

υποσχέθηκε ότι θα πληρωθούν και οι υπόλοιποι πάροχοι "στο μέτρο του 

δυνατού" όπως διευκρίνισε. 

Την αναστολή των κινητοποιήσεων τους ανακοίνωσαν και επίσημα το 
μεσημέρι της Παρασκευής οι φαρμακοποιοί της Αττικής μετά τη συνάντηση 

του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αθήνας Κώστα 
Λουράντου με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο. 

 
Ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της 

αποπληρωμής των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς ενώ 
υποσχέθηκε ότι θα πληρωθούν και οι υπόλοιποι πάροχοι "στο μέτρο του 

δυνατού" όπως διευκρίνισε. 

http://www.gazzetta.gr/article/330238-dorean-farmaka-stin-athina
http://www.gazzetta.gr/article/330238-dorean-farmaka-stin-athina
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Θεματολογία:  

Χωρίς γιατρούς το νοσοκομείο Κυθήρων! 

 
Μέσο: 
http://www.madata.gr/  

  

Δημοσίευμα: 
http://www.madata.gr/epikairotita/social/226283.html 

 

Μαραζώνει από τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό το νοσοκομείο 
Κυθήρων. 

 
Από τον Ιούνιο δεν έχει παθολόγο (!!) ενώ εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει 

ορθοπεδικό και για αρκετά χρόνια δεν έχει παιδίατρο. 
 

«Είναι δυνατόν ένα απομονωμένο νησί να έχει  έλλειψη αυτών των 

ειδικοτήτων;» υπογραμμίζει ο βουλευτής Α Πειραιά και Νήσων Παναγιώτης 
Μελάς σε ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή καλώντας τον υπουργό 

Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο να δώσει λύση στο τεράστιο πρόβλημα, που 
απασχολεί τα Κύθηρα. 

 
Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» Παν. 

Μελά έχει ως εξής: 
 

Τα Κύθηρα είναι ένα απομακρυσμένο νησί και επιβάλλεται το Νοσοκομείο 
να είναι πλήρως εξοπλισμένο από ιατρικό προσωπικό, για να μη 

δημιουργούνται προβλήματα σε ασθενείς, για να μην διακινδυνεύει η 
υγεία τους. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό έχει μεγάλες ελλείψεις. 

 
Από τον Ιούνιο, δεν έχει καθόλου Παθολόγο και αντιλαμβάνεται κανείς τι 

προβλήματα μπορούν να ανακύψουν, όταν ένα νησί δεν έχει παθολόγο. 

 
Για ενάμιση χρόνο δεν έχει ορθοπεδικό και για αρκετά χρόνια δεν έχει 

παιδίατρο. 
 

Είναι δυνατόν ένα απομονωμένο νησί να έχει  έλλειψη αυτών των 
ειδικοτήτων; Επίσης υπάρχει έλλειψη και στους αγροτικούς ιατρούς. 

 
Σοβαρό επίσης θέμα αποτελεί είναι η μη λειτουργία του νεόδμητου 

Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο αυτό είναι έτοιμο και μερικώς εξοπλισμένο 
από διετίας περίπου και πλέον, αλλά  δεν χρησιμοποιείται, με κίνδυνο να 

αρχίσει η  φθορά του από την εγκατάλειψη. 
 

http://www.madata.gr/epikairotita/social/226283.html
http://www.madata.gr/epikairotita/social/226283.html
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Είναι αδιανόητο, να έχουν διατεθεί  χρήματα για την ανέγερση νέου 

Νοσοκομείου και ακόμα αυτό να μη λειτουργεί και να παραμένει σε 

λειτουργία το παλιό! 
 

Η αξιοποίηση του νέου Νοσοκομείου θα είναι υπέρ των ασθενών. 
 

Μετά ταύτα ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 
 

1.    Πότε θα γίνει η κάλυψη του Ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο 
Κυθήρων, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους του 

νησιού; 
 

2.    Πότε θα γίνει η μετεγκατάσταση του παλαιού Νοσοκομείου στο νέο, 
που είναι έτοιμο εδώ και δύο χρόνια; 

 
Pireas2day.gr
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Θεματολογία:  
H λίστα όλων των φαρμάκων με τιμή αναφοράς. Σε ποια 
φάρμακα ανεβαίνει η συμμετοχή (pdf) 
 

Μέσο: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/h-pdf.html 
 
 

Παραλάβαμε και σας παρουσιάζουμε τη λίστα με τις 780 μορφές 

φαρμάκων που από 01/10 θα έχουν τιμή αναφοράς και δόθηκε από την 
ΗΔΙΚΑ. Θυμίζουμε ότι αυτό σημαίνει πως ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει μόνο την 

τιμή αναφοράς. Η διαφορά της τιμής αναφοράς από την λιανική τιμή του 
φαρμακου θα εισπράττεται έξτρα από τον ασφαλισμένο. 

 

Για να δείτε τη λίστα των φαρμάκων με τιμή αναφοράς,  
 

 
 

...πατήστε εδώ.  
 

 
Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Europharmacy και το πρόγραμμα 

διαχείρισης φαρμακείου Euromedica για την αποστολή της λίστας. 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/h-pdf.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/h-pdf.html
http://www.europharmacy.gr/files/Europharmacy%20Hellas_%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82.pdf

