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Τίτλος : 
Βλέπουν αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης για τους 
ασφαλισμένους 

Μέσο :  

http://www.axortagos.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.axortagos.gr/vlepoun-afksisi-tis-farmakeftikis-dapanis-gia-
tous-asfalismenous.html 

 
 

 
Την έντονη αντίδρασή της στη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας αντί εμπορικής 
ονομασίας εκφράζει η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), υποστηρίζοντας ότι το... 
 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ 

http://www.axortagos.gr/vlepoun-afksisi-tis-farmakeftikis-dapanis-gia-tous-asfalismenous.html
http://www.axortagos.gr/vlepoun-afksisi-tis-farmakeftikis-dapanis-gia-tous-asfalismenous.html
http://www.axortagos.gr/vlepoun-afksisi-tis-farmakeftikis-dapanis-gia-tous-asfalismenous.html
http://www.axortagos.gr/vlepoun-afksisi-tis-farmakeftikis-dapanis-gia-tous-asfalismenous.html
http://www.axortagos.gr/vlepoun-afksisi-tis-farmakeftikis-dapanis-gia-tous-asfalismenous.html
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4764201
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Τίτλος : 
Μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη λόγω ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης 

Μέσο :  

http://www.pro.com.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9
%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-

%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%
85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-
%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-

%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%
BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%
B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82 
Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης από τα 5.6 δισ. ευρώ το 2009 στα 3.2 δισ. ετησίως, 

πέτυχε το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση την πρόβλεψη για τον 

Σεπτέμβριο του 2012. 

 

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. 

(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) Β. Σφυρόερα, από τον Ιούλιο έως τον 

Αύγουστο του 2012 το σύστημα έχει εντοπίσει τουλάχιστον 200 γιατρούς, που φαίνεται ότι 

υπερσυνταγογραφούν ενώ είναι ενδεικτικό ότι 10 από αυτούς παρά την επιτήρηση 

συνέχισαν να γράφουν 3.500 - 4.500 συνταγές κάθε μήνα, και οι υποθέσεις αυτές θα 

διαβιβαστούν στην δικαιοσύνη. 

 

Σε σημερινή συνέντευξη τύπου οι υπεύθυνοι της ΗΔΙΚΑ εκτίμησαν ότι το σύστημα ελέγχει 

πλέον 5.500.000 συνταγές ανά μήνα ενώ έχει καταγραφεί μείωση του μέσου κόστους ανά 

συνταγή κατά 12 ευρώ, που ισοδυναμεί με μείωση της τάξεως του 32%. 

  

Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, εξοικονομούνται περίπου 60 

εκατομ. ευρώ το μήνα, για τα ασφαλιστικά ταμεία από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης και της μείωσης της τιμής των φαρμάκων, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι 

κάθε χρόνο περιστέλλεται δαπάνη 300 εκατομ. ευρώ χάρη στην ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση. 

 

Ήδη οι εκτιμήσεις των υπευθύνων του συστήματος αναφέρουν ότι η φαρμακευτική δαπάνη 

αναμένεται να μειωθεί στα 2.88 δισ. στο τέλος του 2012, με την εφαρμογή και του νέου 

δελτίου τιμών, στόχο τον οποίο έχει θέσει η τρόικα και περιλαμβάνεται στο μνημόνιο. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΗΔΙΚΑ, θα έχουν ενταχθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου όλα 

τα φαρμακεία της χώρας. 

http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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http://www.pro.com.gr/el/article/93/94982/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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Ήδη συνταγογραφούν μέσω αυτού το 80% των γιατρών, ενώ ελέγχεται το 92% του συνόλου 

των συνταγών, ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό παγκοσμίως. 

 

Ο κ. Β. Σφυρόερας εξήγησε ότι οι στόχος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι η 

προστασία της υγείας του ασθενούς, ο αποτελεσματικός έλεγχος και ο εξορθολογισμός των 

δαπανών, καθώς και η οικονομία στον τομέα της υγείας. 
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Τίτλος : 

ΠΦΣ: Aπεργία Τετάρτη 7 Νοεμβρίου  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/7.html?utm_source=feedburner&ut
m_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
 
Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης του ΔΣ του ΠΦΣ της 29/10/2012, στην οποία 

συμμετείχαν και πρόεδροι μεγάλων συλλόγων, τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα απεργούν 

Τετάρτη 7/11 συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές κινητοποιήσεις κατά της ψήφισης των 

μέτρων του Μνημονίου. 

Οι φαρμακοποιοί καταγγέλλουν ότι με το νέο Μνημόνιο που έρχεται σε συνέχεια των 

προηγούμενων 

- Υποβαθμίζεται η περίθαλψη με νέες περικοπές. 

- Το ΕΤΑΑ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ (κλάδος Υγείας) 

- Το φαρμακείο υφίσταται νέα πλήγματα 

Το Μνημόνιο αντιστρατεύεται όλο τον Ελληνικό Λαό, τους επιστήμονες Υγείας , τους 

φαρμακοποιούς. 

 

Πέραν της απεργίας, θα οργανωθεί - σε συνεννόηση με ΦΣΑ και ΦΣΠ – συμμετοχή μας στο 

συλλαλητήριο. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε εγκαίρως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/7.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/7.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/7.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
Η Κομισιόν μελετά τη χρηματοδότηση της Ελλάδας για 
την περίθαλψη των αλλοδαπών - Βασίλης Βενιζέλος  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_7683.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
 
Την πληροφορία ότι διερευνάται ήδη η δυνατότητα να υπάρξει οικονομική ενίσχυση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη χώρα μας για την παρεχόμενη περίθαλψη σε πολίτες τρίτων 

χωρών έδωσε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, κατά 

τη διάρκεια της συνάντησής του με αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών από τους 

Χριστιανοδημοκράτες, τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Φιλελευθέρους και τους 

Πράσινους,μεταξύ των οποίων και ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Παπανικολάου. 

 

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, συμμετείχαν ακόμη η 

υψυπουργός Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη και οι γενικοί γραμματείς Υγείας Πελοπίδας 

Καλλίρης και Δημοσίας Υγείας Χριστίνα Παπανικολάου. 

 

YGEIA360.GR 

 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7683.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7683.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7683.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7683.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
Πάτρα:Δεν άφησαν φάρμακο για φάρμακο! "Σήκωσαν" 
φαρμακείο στο Ζαβλάνι 

Μέσο :  

http://www.thebest.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/157320 

Στόχος αγνώστων έγινε στη διάρκεια της νύχτας φαρμακείο στην οδό Αχαϊκής 

Συμπολιτείας, στο Ζαβλάνι, στην Πάτρα. 

Οι άγνωστοιδεν άφησαν φάρμακο για φάρμακο,σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr. 

Η ιδιοκτήτρά του σήμερα το πρωί, βρέθηκε μπροστά σε αυτή τη δυσάρεστη έκπληξη. Τα 

φάρμακα είχαν "πετάξει", αντιθέτως οι "εισβολείς" δεν άγγιξαν την ταμειακή μηχανή, ούτε 

τα καλλυντικά. 

 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/157320
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/157320
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Θεματολογία:  
Ζητά το φάρμακο που θα τη σώσει! 

Μέσο: 
http://kritinea.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://kritinea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1862

7:2012-10-29-17-03-37&catid=42:2009-07-19-21-26-12&Itemid=76 
 

Η Caroline Cassin είναι 29 ετών, ζει στο Μπέρμιγχαμ και όλη της τη ζωή δίνει μία γενναία 

μάχη με την κυστική ίνωση... 

Δυστυχώς η κατάστασή της το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί πολύ με αποτέλεσμα η 

κοπέλα να προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή μέσα σε ένα νοσοκομείο (όπου εισήχθη για 6η 

φορά από τον Ιανουάριο), την ίδια ώρα που η διεύθυνση του ιδρύματος αρνείται να δώσει το 

πράσινο φως προκειμένου η κοπέλα να λάβει ένα φάρμακο που έχει χαρακτηριστεί ότι κάνει 

θαύματα στην περίπτωσή της. 

Το σοκαριστικό είναι ότι η εταιρεία που φτιάχνει το φάρμακο προτίθεται να το χορηγήσει 

δωρεάν στην 29χρονη για ένα χρονικό διάστημα! 

Το φάρμακο σύμφωνα με την Daily Mail λέγεται Kalydeco, και κανονικά κοστίζει 226.000 

ευρώ, ένα ποσό που το NHS (το αντίστοιχο βρετανικό ΕΣΥ) δεν μπορεί να διαθέσει. Η 

εταιρεία προτίθεται να το δώσει δωρεάν για ένα χρονικό διάστημα αλλά οι υπεύθυνοι του 

νοσοκομείου Heartlands είπαν ότι θα ήταν ανήθικο να το ξεκινήσουν ενώ δεν θα είχαν 

λεφτά για να το συνεχίσουν μετά. 

Διάφορες οργανώσεις και φίλοι της Caroline θέλουν να πάνε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου 

καταπατούν τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν μία ζωή. 

Οι γονείς της λένε ότι το φάρμακο θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή της ακόμα και μια 

δεκαετία. 

Τι είναι η κυστική ίνωση 

Η κυστική ίνωση αποτελεί το πιο διαδεδομένο κληρονομικό νόσημα στην λευκή φυλή. 

Περίπου 1 στα 2000-2500 παιδιά εκτιμάται ότι γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα με 

κυστική ίνωση, ενώ το 4-5% του πληθυσμού θεωρείται ότι είναι φορείς. 

Τα συμπτώματα πρωτοεμφανίζονται μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής, αλλά μπορεί να 

εμφανιστούν και αργότερα στην παιδική ηλικία. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων ποικίλει. 

Τα συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος είναι ο επίμονος βήχας, ο συριγμός, η 

δύσπνοια καθώς και οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του θώρακα που προκαλούν βλάβη 

στους πνεύμονες. Όσον αφορά στα γαστρεντερικά συμπτώματα διακρίνουμε τον 

υποσιτισμό, που οδηγεί σε μικρή σωματική ανάπτυξη και χαμηλή αύξηση του βάρους 

http://kritinea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=18627:2012-10-29-17-03-37&catid=42:2009-07-19-21-26-12&Itemid=76
http://kritinea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=18627:2012-10-29-17-03-37&catid=42:2009-07-19-21-26-12&Itemid=76
http://kritinea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=18627:2012-10-29-17-03-37&catid=42:2009-07-19-21-26-12&Itemid=76
http://kritinea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=18627:2012-10-29-17-03-37&catid=42:2009-07-19-21-26-12&Itemid=76
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(ακόμη και αν ο ασθενής έχει καλή όρεξη και τρώει πολύ, καθώς το πρόβλημα εντοπίζεται 

στην χώνεψη και την απορρόφηση των τροφών), διογκωμένη κοιλιά, δυσκοιλιότητα και 

μεγάλα σε μέγεθος λιπαρά κόπρανα με έντονη κακοσμία. Επιπλέον συμπτώματα είναι οι 

επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις των ιγμορείων, οι πολύποδες που σχηματίζονται στη μύτη, 

ανδρική στειρότητα, βλάβη του ήπατος που μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση, διαβήτης, 

παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος), πρόπτωση του ορθού, οστεοπόρωση (λέπτυνση 

των οστών) που εμφανίζεται λόγω κακής απορρόφησης ορισμένων τροφών και ιδίως της 

βιταμίνης D, η οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση υγιών οστών και η πολύ αλμυρή 

γεύση που έχει ο ιδρώτας. 

Η διάγνωση της κυστικής ίνωσης πραγματοποιείται με τρεις κυρίως τρόπους: 

α) με εξέταση ιδρώτα: Ο γιατρός μπορεί να προγραμματίσει εξέταση ιδρώτα αν υποψιάζεται 

κυστική ίνωση από τα υπάρχοντα συμπτώματα. Αυτή η εξέταση μετρά την ποσότητα του 

άλατος (χλωριούχο νάτριο) στον ιδρώτα του δέρματος. Τα άτομα με κυστική ίνωση έχουν 

αφύσικα υψηλά επίπεδα άλατος στον ιδρώτα. Τα επίπεδα του νατρίου υπερβαίνουν τα 60 

mmol/l και του χλωρίου υπερβαίνουν τα 70 mmol/l σε ένα δείγμα ιδρώτα. 

β)με γενετική εξέταση: Η γενετική εξέταση μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. 

Λαμβάνονται μερικά κύτταρα είτε από το εσωτερικό του μάγουλου είτε από μια εξέταση 

αίματος και ελέγχονται για τον εντοπισμό του γονιδίου της κυστικής ίνωσης. 

γ) με έλεγχο: Στις μέρες μας όλα τα νεογέννητα ελέγχονται για κυστική ίνωση. Λαμβάνεται 

δείγμα με ένα μικρό τσίμπημα στην φτέρνα, περίπου την έκτη ημέρα μετά την γέννηση. 

Αυτό μπορεί να εντοπίσει μια χημική ουσία, που ονομάζεται immunoreactive trypsinogen, 

που είναι υψηλή σε βρέφη με κυστική ίνωση. Αν βρεθεί υψηλή, τότε γίνεται εξέταση ιδρώτα 

και γενετική εξέταση για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Αυτός ο έλεγχος θεωρείται 

σημαντικός, διότι όσο νωρίτερα γίνεται η διάγνωση, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να αρχίσει η 

θεραπεία, η οποία βελτιώνει τις προοπτικές εξέλιξης της νόσου (πρόγνωση). 
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Θεματολογία:  
Α. Ξανθός. Κρατούν όρθιο το νοσοκομείο … με το 
φιλότιμό τους! 

Μέσο: 
http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/257655/a-xanthos-kratoun-orthio-to-

nosokomeio--me-to-filotimo-tous.html 

 
Με αφορμή την επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου 

Ρεθύμνου στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Νομού ζητώντας τους να 

καταψηφίσουν τα νέα μέτρα και να στηρίξουν το Νοσοκομείο , ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-

ΕΚΜ Ανδρέας Ξανθός έκανε την παρακάτω δήλωση: 

 

«Η επιστολή-προτροπή των εργαζομένων του Νοσοκομείου εκφράζει την αγωνία των 

ανθρώπων που κρατούν ακόμα με το φιλότιμο τους όρθιο το ίδρυμα, αλλά και την ανησυχία 

της τοπικής κοινωνίας, για την τύχη του Νοσοκομείου και της δημόσιας περίθαλψης στο 

Νομό. 

 

Συμφωνούμε απόλυτα με την εκτίμηση ότι η μνημονιακή πολιτική κατεδαφίζει συστηματικά 

το ΕΣΥ και το Κοινωνικό Κράτος και ότι η συνεχιζόμενη δραστική περικοπή, όχι της 

σπατάλης αλλά των εντελώς απαραίτητων λειτουργικών δαπανών υγείας, οδηγεί στον 

αποκλεισμό μεγάλης μερίδας του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι) από 

κάθε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην πλήρη χρεωκοπία του ΕΟΠΥΥ και στην διαρκή 

οικονομική «αφαίμαξη» των ασφαλισμένων προκειμένου να έχουν την ιατρική φροντίδα και 

τα φάρμακα που έχουν ανάγκη, στην εργασιακή και μισθολογική εξαθλίωση των 

εργαζομένων στο ΕΣΥ και στην πλήρη αποδιοργάνωση των νοσοκομείων και των Κέντρων 

Υγείας. 

 

 

Σ” αυτό ακριβώς το πλαίσιο συνολικής λειτουργικής κατάρρευσης του ΕΣΥ, εντάσσονται τα 

συσσωρευμένα προβλήματα και του δικού μας νοσοκομείου, που αυτή την περίοδο 

παίρνουν δραματική μορφή, όπως αποτυπώνεται και στην ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών 

ΕΣΥ. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς : η πορεία υποβάθμισης και απαξίωσης του 

νοσοκομείου Ρεθύμνου δεν ξεκίνησε με το Μνημόνιο. Προϋπήρχε μια σημαντική υστέρηση 

των υπηρεσιών υγείας του Νομού σε όλα τα επίπεδα (κτιριακές υποδομές, εξοπλισμός, 

στελέχωση, χρηματοδότηση), ένα συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα δημόσιας περίθαλψης 

και μια ανισότιμη μεταχείριση ακόμα και σε σύγκριση με τους υπόλοιπους νομούς της 

Κρήτης. Για την υστέρηση αυτή έχουν ευθύνη οι τοπικές εξουσίες, οι αυτοδιοικητικοί και 

πολιτικοί παράγοντες αλλά και το σύνολο των φορέων της τοπικής κοινωνίας που ποτέ δεν 

ανέδειξαν τα θέματα της υγείας ως μείζονα πολιτική προτεραιότητα για το Ρέθυμνο. Όμως η 

σημερινή δεινή θέση του Ιδρύματος σχετίζεται απόλυτα με τη μνημονιακή πολιτική και με 

αυτή την έννοια δεν μπορούμε να ελπίζουμε στα σοβαρά στην αναβάθμιση του Ιδρύματος 

χωρίς ανατροπή του ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου, χωρίς ριζική αλλαγή στις 

οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της χώρας. 

 

http://www.newsnow.gr/article/257655/a-xanthos-kratoun-orthio-to-nosokomeio--me-to-filotimo-tous.html
http://www.newsnow.gr/article/257655/a-xanthos-kratoun-orthio-to-nosokomeio--me-to-filotimo-tous.html
http://www.newsnow.gr/article/257655/a-xanthos-kratoun-orthio-to-nosokomeio--me-to-filotimo-tous.html
http://www.newsnow.gr/article/257655/a-xanthos-kratoun-orthio-to-nosokomeio--me-to-filotimo-tous.html
http://www.newsnow.gr/article/257655/a-xanthos-kratoun-orthio-to-nosokomeio--me-to-filotimo-tous.html
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Ο πραγματικός λοιπόν αντίπαλος του Νοσοκομείου μας δεν η «επεκτατική πολιτική των 

γειτόνων μας», δεν είναι το Αθηνοκεντρικό Κράτος και τα τοπικιστικά συμφέροντα στο 

επίπεδο της Περιφέρειας -που έχουν βεβαίως το ρόλο τους- αλλά είναι η μνημονιακή 

βαρβαρότητα. 

 

Μια βαρβαρότητα που θα ενταθεί με τα νέα μέτρα ( 3ο Μνημόνιο) και το νέο 

προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας, που τις επόμενες μέρες θα τεθούν για έγκριση στη 

Βουλή και που προφανώς οφείλουμε όλοι μαζί να μην επιτρέψουμε να περάσουν. 

 

Τα μέτρα στήριξης του Νοσοκομείου που προτείνει ο Σύλλογος Εργαζομένων (νέος 

βελτιωμένος και όχι «ακρωτηριασμένος» Οργανισμός, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για 

να καλυφθούν τα μεγάλα κενά από τις αποχωρήσεις προσωπικού, εξασφάλιση της επάρκειας 

φαρμάκων, υλικών και αναλωσίμων, καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού) είναι 

ζωτικής σημασίας για την στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία του και οφείλουμε να 

διεκδικήσουμε την άμεση υιοθέτηση τους από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 

 

Το πιο σημαντικό όμως είναι να συγκροτήσουμε στο Ρέθυμνο ένα σταθερό, ενωτικό και 

μαχητικό κοινωνικό μέτωπο που, με συστράτευση των γιατρών, των εργαζομένων του 

Νοσοκομείου, των φορέων και των πολιτών, θα αγωνιστεί με συνέπεια για να «κλείσει η 

ψαλίδα» στις υπηρεσίες υγείας του Νομού, για το δικαίωμα των ανθρώπων του τόπου μας σε 

δωρεάν δημόσια περίθαλψη ποιότητας, σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. 

 

Μόνο έτσι μπορούμε να αποτρέψουμε τα υπαρκτά σχέδια συρρίκνωσης του νοσοκομείου 

και των ΚΥ, μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε στην επιβίωση της δημόσιας περίθαλψης σε 

ένα τόπο με τραγικές ανεπάρκειες και ελλείμματα σε όλα τα επίπεδα». 

 

http://cretalive.gr/new/117994/crete/kratoun_orthio_to_nosokomeio_…_me_to_filotimo_tou

s 


