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Τίτλος : 

Χαράτσι 25 ευρώ σε κάθε ασθενή για εισαγωγή σε 
νοσοκομείο από το 2014!  

 
Μέσο :  
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/ 
 
Δημοσίευμα: 
 
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/11/25-2014.html 
 
Δύο νέα χαράτσια προβλέπονται στο πακέτο των μέτρων για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι από 
1/1/2014 θα πρέπει να καταβάλλουν υπέρ του ΕΟΠΥΥ το ποσό του ενός ευρώ ανά συνταγή που 
εκτελείται, καθώς επίσης και να... καταβάλλουν το ποσό των 25 ευρώ κάθε φορά που θα κάνουν 
εισαγωγή για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ! Έτσι, η δωρεάν Υγεία στην Ελλάδα, καθίσταται, 
πλέον «δωρεάν» μόνο κατ’ ευφημισμόν! 
 
Το μέτρο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος κάνει λόγο για ντροπή 
και αίσχος και κατηγορεί για αντιμετώπιση των ασφαλισμένων ως «οικονομικά υποζύγια». «Οι 
ασθενείς θα τιμωρούνται, βάζοντας το χέρι στην τσέπη, κάθε φορά που θα παίρνουν ένα φάρμακο 
ή θα νοσηλεύονται σε Δημόσιο Νοσοκομείο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών (ΙΣΑ). 
 
«Οδηγούμαστε σε ασθενείς δύο ταχυτήτων σε αυτούς που θα μπορούν να πληρώσουν για να 
πάρουν τα φάρμακά τους ή να μπουν στο νοσοκομείο και στους υπόλοιπους που θα είναι πλέον 
καταδικασμένοι», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης και επισήμανε ότι το σοβαρότερο 
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πρόβλημα θα το αντιμετωπίζουν οι χρονίως πάσχοντες και οι συνταξιούχοι «… οι οποίοι 
αναγκάζονται να παίρνουν πολλά φάρμακα για να διατηρήσουν την υγεία τους». 
 
Πάντως, όπως επισημαίνει το «Βήμα», πηγές του υπουργείου Υγείας, επισήμαναν ότι το παραπάνω 
μέτρο ενδέχεται να μην εφαρμοστεί αν η κυβέρνηση «πιάσει» τους στόχους της το 2013.  
eklogika.gr 
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Τίτλος : 
Eπιτήδειοι τηλεφωνούν από ΜΚΟ και προσφέρουν 
εργασία σε άνεργους γιατρούς! 

Μέσο :  
http://www.nocomments.gr/ 
 
Δημοσίευμα: 
http://www.nocomments.gr/epitideioi-tilefonoun-apo-mko-kai-
prosferoun-ergasia-se-anergous-giatrous.html 

Ένα απίστευτο περιστατικό αποκαλύπτει το planet-Greece για τον τρόπο που κάποιοι 
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στο χώρο της υγείας αλλά και τους χιλιάδες 
γιατρούς που παραμένουν άνεργοι. 

Κάποιοι επιτήδειοι λοιπόν προσφέρουν εργασία στους γιατρούς σε όποιο νοσοκομείο 
επιθυμούν! Αρχικά οι γιατροί το πέρασαν για πλάκα αλλά όταν ο «πλακατζής» τους 
ενημέρωνε για διάφορα προσωπικά τους στοιχεία, έμπαιναν στο νόημα ότι τα προσωπικά 
τους δεδομένα, «έκαναν βόλτα» μέσα από τα αρχεία του ιατρικού συλλόγου. Ο «προσφέρων 
εργασία» στην συνέχεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, φανέρωνε το παιχνίδι που άρχισε να 
παίζεται ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ σε αυτή την ταλαίπωρη χώρα… 

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε την προσομοίωση της συνομιλίας όπως μας μεταφέρθηκε, στο 
planet-greece, από έναν γιατρό (από τους πολλούς που μας το κατήγγειλαν): 

- Εσείς στον Ευαγγελισμό δεν εργαζόσασταν; 
- Μάλιστα, με σύμβαση που δεν μου ανανέωσαν. 
- Ωραία! Θέλετε να επιστρέψετε στον Ευαγγελισμό; 
- Και πως θα γίνει να επιστρέψω στο νοσοκομείο ρε παιδιά; Χωρίς σύμβαση; 
- Μη σας νοιάζει. Έχουμε βρει εμείς τον τρόπο. 
- Μα πως δεν με νοιάζει. Θέλω να μάθω τον τρόπο και μάλιστα άμεσα! 
- Είμαστε από μια ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) **(για ευνόητους λόγους δεν την 
αποκαλύπτουμε) 
- Και; 
- Ουσιαστικά θα είστε εργαζόμενος με 5μηνη σύμβαση σε εμάς. Ο μισθός σας θα είναι 600€ 
καθαρά και θα σας πληρώνουμε ΙΚΑ (εδώ ο γιατρός «κουφαθηκε» αφού την επιπλέον 
κράτηση του ταμείου του δεν του την ανέφεραν καν. Ήξεραν για τα «ωφέλη» του μνημονίου 
3, όπου καταργείται το ταμείο των γιατρών; και έδρασαν με ΤΕΤΟΙΑ ταχύτητα;) 
- 600€; 
- Μάλιστα. Και το ωράριο θα είναι 8ωρο αυστηρά. 
- Θες να μου πεις, ότι μόλις συμπληρώσω 8ωρο θα αφήσω τον ασθενή πάνω στο χειρουργείο 
γιατί σχολάω ε; 

Φυσικά ο γιατρός αρνήθηκε (όπως και πολλοί άλλοι) και σχεδόν διαολόστειλε τον υπάλληλο 
της ΜΚΟ που προσπάθησε να του πουλήσει «εργασία»… 

[3] 
 

http://www.nocomments.gr/epitideioi-tilefonoun-apo-mko-kai-prosferoun-ergasia-se-anergous-giatrous.html
http://www.nocomments.gr/epitideioi-tilefonoun-apo-mko-kai-prosferoun-ergasia-se-anergous-giatrous.html
http://www.nocomments.gr/epitideioi-tilefonoun-apo-mko-kai-prosferoun-ergasia-se-anergous-giatrous.html
http://www.nocomments.gr/epitideioi-tilefonoun-apo-mko-kai-prosferoun-ergasia-se-anergous-giatrous.html
http://www.nocomments.gr/epitideioi-tilefonoun-apo-mko-kai-prosferoun-ergasia-se-anergous-giatrous.html


 
Πηγή: planet-greece.blogspot.gr 
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Τίτλος : 

Ο Κ.Λουράντος για όσα συνέβησαν 

Μέσο :  
http://pharmakeutika.blogspot.gr/ 
 
Δημοσίευμα: 
http://pharmakeutika.blogspot.gr/2012/11/blog-post_8.html 
 

Τετάρτη βράδυ 07-11-12 
Η λέξη ΝΤΡΟΠΗ είναι πολύ μικρή για να αποτυπώσει κανείς αυτό που έγινε 
σήμερα, μέσα και έξω απο την βουλή.  
Ημουν από τις 12:00 το μεσημέρι εκεί με άλλους συναδέλφους για να 
προσπαθήσουμε να αποσυρθεί η διάταξη για το rebate και την 
αναδρομικότητα. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το Υπουργείο Υγείας θα κάνει ότι 
μπορεί για να πείσει τον υπουργό Οικονομικών κο Στουρνάρα περιμέναμε στο 
καφενείο της Βουλής ώστε να ενημερώσουμε όσους περισσότερους βουλευτές 
συναντούσαμε.  
Κατ’ αρχάς οι βουλευτές που συναντήσαμε δεν γνώριζαν κάτι από το 
πρόβλημα που μας δημιουργούσε το πολυνομοσχέδιο! Φυσικό ήταν, αφού 
τελικά δεν είχε νόημα το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά η πάσει θυσία 
ψήφισή του. Εντύπωση μου προκάλεσε και η μικρή παρουσία των βουλευτών 
της συμπολίτευσης στους διαδρόμους της Βουλής. Πάντως επειδή η αίθουσα 
συνεδριάσεων της Βουλής ήταν άδεια, οι βουλευτές θα ... μελετούσαν το 
επίμαχο νομοσχέδιο με τις 600 περίπου σελίδες που παρέλαβαν χθες! Είμαι 
σίγουρος ότι αυτή τη φορά ο κος Χρυσοχοϊδης θα είχε τον χρόνο να το 
μελετήσει, ώστε να μην τον πιάσουν .... αδιάβαστο! Σημειώστε πάντως πως 
ούτως ή άλλως , πριν το μελετήσει είχε δηλώσει ότι θα το ψηφίσει ! 
 
Στις 6:00 κατέβηκα απο την Βουλή στην πλατεία συντάγματος. Ηταν πολλοί 
συνάδελφοι εκεί με ένα μεγάλο πανώ του ΦΣΑ που είχαν επιμεληθεί οι 
συνάδελφοι Γ. Παπαδόπουλος και Η.Γιαννόγλου. Μου έκανε εντύπωση η 
μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων από άλλους συλλόγους που με αγωνία 
περίμεναν την επόμενη ... ημέρα. 
Οταν ξαναμπήκα στην Βουλή είχε αρχίσει να βρέχει! Μαζί με την βροχή είχαν 
αρχίσει επίσης τα πρώτα χημικά να κάνουν την εμφάνισή τους στην πλατεία. 
Ηξερα και καταλάβαινα ότι το σχέδιο για την διάλυση της συγκέντρωσης, είχε 
πάλι μπει σε εφαρμογή. Η αποθέωση της ..... «δημοκρατίας»!  
Οταν μπήκα στην Βουλή είδα και έζησα από κοντά το φιάσκο της τροπολογίας 
των υπαλλήλων της Βουλής. Η αντισυνταγματική πρόταση του Υπουργού 
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Οικονομικών, που στην αρχή ηταν Πρωθυπουργική επιλογή και στην συνέχεια 
έγινε ... Κυβερνητική επιλογή απέδειξε για ακόμα μία φορά την προχειρότητα 
και τον παραλογισμό που υπάρχει σε ΟΛΑ τα επίπεδα! Ειναι γεγονός ότι δεν 
μπορούν να υπάρχουν για ομοειδείς υπηρεσίες διαφορετικές απολαβές. Ομως 
δεν είναι δυνατόν φέρνονται αιφνιδιαστικά διατάξεις στην Βουλή και να 
αποσύρονται υπό την πίεση όσων μπορούν να επιβάλουν την δυναμή τους. 
Εδω υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Ή κακώς έφερε στην Βουλή ο κος Στουρνάρας 
την ρύθμιση αυτή οπότε πρέπει να αναλάβει την ευθύνη (πράγμα που δεν 
έκανε) ή σωστά την έφερε και έπρεπε να επιμένει. Το να πέρνει πίσω αυτή τη 
ρύθμιση υπό την πίεση των υπαλλήλων της Βουλής και με τον φόβο (όπως 
παραδέχτηκε ο ίδιος ο κος Στουρνάρας) να υπάρξει ... σοβαρό πρόβλημα στην 
ψήφιση των μέτρων, είναι τουλάχιστον ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και δημιουργεί 
συνθήκες ... αποσύνθεσης! 
Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή την τύχη των διατάξεων που μας αφορούν και 
περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο της Κυβερνητικής τρόϊκας, όμως θα πρεπει 
ΟΛΟΙ να καταλάβουμε ότι μόνο όταν διεκδικούμε μπορούμε να σώσουμε τον 
κλάδο μας, ή ότι έχει απομείνει από αυτόν. Και να διεκδικούμε σωστά χωρίς 
υπαναχωρήσεις και συμβιβασμούς.  
Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν όλοι όσοι «συνάδελφοι» παραμένουν απαθείς 
στους αγώνες του κλάδου επειδή πιστεύουν ότι είναι προτιμότερο να κερδίζουν 
εκ του ασφαλούς χωρίς να αγωνίζονται οι ίδιοι, ότι έχει ο καιρός γυρίσματα. 
Και αυτά τα γυρίσματα πλησιάζουν. Δεν θα σωθούν οι ίδιοι επειδή η πίττα θα 
μεγαλώσει , όταν οι άλλοι θα κλείσουν. Απο την άλλη, εαν δεν νοιώθουν την 
ανάγκη να αγωνιστούν μαζί μας , ας μη ζητούν τα ... λάφηρα από τις νίκες των 
κινητοποιήσεων μας . Δεν μπορεί π.χ. να πληρώνεται κάποιος από τον 
ΕΟΠΥΥ, όταν δεν έχει αγωνιστεί γι αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο 
μεμονωμένους φαρμακοποιούς – απεργοσπάστες αλλά ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ!!! 
Σε ότι αφορά πάντως τον «συμψηφισμό», ο κος Σαμαράς ανέφερε στην Βουλή 
ότι θα τον νομοθετήσει ΟΤΑΝ το επιτρέψουν τα ελλείμματα !!! Δηλαδή ... 
ποτέ !!! Για τους βιομήχανους πάντως βρήκε τρόπο. Αλλά ξέχασα γι αυτούς 
δεν υπάρχουν ελλείμματα !!! Τι στο καλό ... όμοιοι με τους φαρμακοποιούς 
είναι; Που όπως είπε ο κος Κίρτσος πρίν από λίγο στο SKY, «κερδίζουν από 
την παράνομη συνταγογράφηση»; Για να σας προλάβω, προσπάθησα να 
παρέμβω, για να του πω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου αφού οι 
φαρμακοποιοί δεν συνταγογραφούν, αλλά δεν τα κατάφερα! Τα είχα ... πάρει 
και στο κρανίο, ίσως τελικά ήταν καλλίτερα....που δεν μπόρεσα! Θα τον έχω 
όμως υπ’ όψη μου!!! ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ! 
Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
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Τίτλος : 

ΕΣΔΥ: 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 
Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/8.html?utm_source=feedburner&ut
m_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
Στην Αθήνα 13-15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, το οποίο διοργανώνει 
η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Το Συνέδριο θα έχει τίτλο: «Οικονομία και 
Υγεία σε Κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις».  
 
Η θεματολογία περιλαμβάνει ζητήματα όπως: Οι επιπτώσεις της κρίσης σε 
οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας. Τιμολόγηση, αποζημίωση 
και χρηματοδότηση του υγειονομικού τομέα σε συνθήκες κρίσης. Η 
πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ. Η ανασυγκρότηση της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ιδιωτικές πληρωμές, παραπληρωμές και 
καταστροφική δαπάνη. Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία 
στην οικονομική κρίση. Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και 
πολυνοσηρότητα. Φαρμακευτική πολιτική και εξελίξεις. 
 
 
Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και 
τις υπηρεσίες υγείας. 
 
Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 
 
Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. 
 
Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 
http://www.healthpolicycongress.gr/ 

HEALTH DAILY 
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Τίτλος : 

Ελβετία: Ετοιμαζόμαστε για deal με Αθήνα  

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 
Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/deal.html?utm_source=feedburner
&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN
%29 
Η συμφωνία με την Αθήνα για τη φορολόγηση των καταθέσεων στα 
πρότυπα των συμφωνιών με τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Αυστρία 
είναι κοντά, αναφέρει σήμερα η ελβετική κυβέρνηση.  
 
"Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας αντίστοιχης με αυτές 
που έχουμε κάνει με τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Αυστρία", αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της η ελβετική κυβέρνηση.  
 
Σημειώνεται ότι η συμφωνία της Ελβετίας με τη Γερμανία προβλέπει 
φόρο:  
 
· Από 21% έως 41% επί των κεφαλαίων τα οποία έχουν κατατεθεί σε 
ελβετικές τράπεζες από το 2000 και μετά. Ο συντελεστής προσδιορίζεται 
με βάση το ύψος και τη διάρκεια της κατάθεσης. 
 
· 26,4% ετησίως επί των τόκων από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά.  
 
· Εφάπαξ φορολόγηση 50% για όσους κληρονομούν τραπεζικούς 
λογαριασμούς στην Ελβετία.  
 
Με βάση πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η ολοκλήρωση της 
συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε φόρο έως και 41% επί των 
κεφαλαίων που διατηρούν σε ελβετικές τράπεζες Έλληνες καταθέτες, με 
αντάλλαγμα τη διατήρηση της ανωνυμίας τους.  
 
Σε αντίθετη περίπτωση, και αφού ολοκληρωθεί η υπό κατάρτιση συμφωνία 
με την Ελβετία, οι συγκεκριμένοι καταθέτες θα κληθούν να 
δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων τους, αντιμετωπίζοντας 
ενδεχομένως ακόμα και τις διατάξεις του νόμου για ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος, με φόρο έως 45%, και ποινικές διώξεις. 
 
Η αποκάλυψη των στοιχείων στις ελληνικές αρχές δεν είναι απαραίτητο να 
συνεπάγεται φόρους ή γενικότερα ποινές. Εφόσον τα κεφάλαια έχουν 
αποκτηθεί νόμιμα, έχουν δηλωθεί και αποδίδονται φόροι επί των τόκων, οι 
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καταθέτες δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο, όμως, οι καταθέτες δεν θέλουν να αποκαλύψουν την ταυτότητά 
τους, τότε η διατήρηση της ανωνυμίας θα τους στοιχίσει ακριβά.  
 
Οι ελληνικές μυστικές καταθέσεις στην Ελβετία, σύμφωνα με μετριοπαθείς 
εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, ανέρχονται σε 60 δισ. 
ευρώ. Υπάρχουν, όμως, και πληροφορίες που ανεβάζουν το ύψος των 
ελληνικών καταθέσεων στις ελβετικές τράπεζες ακόμα και στο τριπλάσιο 
του ελληνικού ΑΕΠ.  
 
Πρόσφατα, η ηλεκτρονική έκδοση των Financial Times Deutschland 
ανέβαζε τις ελληνικές καταθέσεις στα 200 δισ. ευρώ, ενώ αίσθηση είχε 
προκαλέσει η εκτίμηση του γερμανικού περιοδικού Spiegel που υπολόγισε 
τις ελληνικές καταθέσεις στην Ελβετία σε 600 δισ. ευρώ ή περίπου τρεις 
φορές το ελληνικό ΑΕΠ. 
 
ΕURO2DAY.GR 
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Επιπλέον χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, όχι από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, αλλά από την τσέπη των ίδιων των ασφαλισμένων, 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου 
Οικονομικών. Επίσης, «πέφτει τσεκούρι» στη φαρμακευτική δαπάνη των 
Ασφαλιστικών Ταμείων, και κατ’ επέκταση στην περίθαλψη των 
ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, στο ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών και 
στις μισθολογικές απολαβές των νοσοκομειακών γιατρών. Παράλληλα, 
επεκτείνεται η συνταγογράφηση φαρμάκων βάσει της δραστικής ουσίας, 
ενώ σε λιγότερο από μήνα ο υπό κατάρρευση ΕΟΠΥΥ αποκτά ένα ακόμη 
Ταμείο: το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). 
 
Τα μέτρα έχουν ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση γιατρών και 
φαρμακοποιών οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις 
κινητοποιήσεις τους. 
 
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει για το χώρο της Υγείας, τα 
ακόλουθα: 
 
· Από την 1.1.2014 οι ασθενείς θα «χρηματοδοτούν» επιπλέον τον ΕΟΠΥΥ, 
πληρώνοντας για λογαριασμό του ένα ευρώ για κάθε συνταγή που 
εκτελείται από τον φαρμακοποιό. Επίσης, θα πληρώνουν 25 ευρώ λόγω 
εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ.  
 
· Εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων η 
συνταγογράφησή τους με τη δραστική ουσία. Οι συνταγές στις οποίες θα 
αναγράφεται η εμπορική ονομασία του φαρμάκου δεν θα μπορούν να 
υπερβαίνουν το 15% της συνολικής αξίας των συνταγών που χορηγεί 
κάθε γιατρός. 
 
· Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Ασφαλιστικών Οργανισμών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον 
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ετήσιο προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. 
Δηλαδή, δεν θα υπερβαίνει τα 280 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Το 
υπερβάλλον μηνιαίο ποσό θα καταβάλλεται, σαν επιστροφή, από τις 
φαρμακευτικές εταιρείες. Θα υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και θα 
καταβάλλεται μέσα σε έναν μήνα από την πιστοποίησή του. 
 
· Οι φαρμακοποιοί θα καταβάλλουν rebate (επιστροφή) 5% επί της 
αιτούμενης δαπάνης για τα ακριβά φάρμακα (της λίστας του νόμου 
3816/2010). Για τις άλλες κατηγορίες φαρμάκων, ισχύει το rebate με τη 
διαφορά ότι στο εξής δεν μπαίνει ως προϋπόθεση η εμπρόθεσμη καταβολή 
των οφειλών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Μέχρι τώρα οι φαρμακοποιοί 
κατέβαλαν rebate μόνο όταν πληρώνονταν στην ώρα τους από τον 
ΕΟΠΥΥ. Στο εξής θα καταβάλουν rebate ακόμη κι αν δεν έχουν εξοφληθεί 
από τον ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναδρομικά 
από την 1η Ιανουαρίου 2012. 
 
· Την 1η Δεκεμβρίου του 2012 το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ. 
 
· Διπλασιάζεται από 1.1.2013 η εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ  
για υγειονομική περίθαλψη (25 ευρώ από 12 ευρώ που είναι σήμερα). 
 
· Μειώνονται δραματικά οι βασικοί μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών. Ο 
βασικός μισθός του Συντονιστή Διευθυντή θα ανέρχεται στα 1.665 ευρώ, 
του Διευθυντή στα 1.580 ευρώ, του Επιμελητή Α στα 1.513 ευρώ, του 
Επιμελητή Β στα 1.321 ευρώ και του Ειδικευόμενου στα 1.007 ευρώ. 
 
«Με τα επιδόματα και τις εφημερίες, ο ονομαστικός μισθός του Συντονιστή 
Διευθυντή Νοσοκομείου του ΕΣΥ δεν θα υπερβαίνει τα 2.760 ευρώ, 
δηλαδή ¨καθαρά¨ δεν θα μένουν ούτε 2.000 ευρώ», εξηγεί ο κ. Γιώργος 
Φαρμακίδης, Συντονιστής Διευθυντής της Μαιευτικής – Γυναικολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου «Ελενα Βενιζέλου», και ερωτά:«Πιστεύουν ότι 
μπορούν να δουλέψουν έτσι τα Νοσοκομεία;». 
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Αντισυνταγματικά κρίθηκαν από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που 
νωρίτερα σήμερα ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή της, μέτρα που 
περιλαμβάνονται στο νέο μνημόνιο, και δη οι περικοπές στους μισθούς 
των δικαστικών λειτουργών.  
 
Την ολομέλεια του Αρείου Πάγου την απασχόλησαν εν γένει οι περικοπές 
στους μισθούς, ωστόσο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των 
μισθολογικών περικοπών των δικαστικών, οι οποίες κρίθηκε ότι είναι 
αντισυνταγματικές.  
 
Η ολομέλεια θεωρεί ότι πολλά από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο 
μνημόνιο και αφορούν περικοπές σε συντάξεις θίγουν σωρεία 
συνταγματικών διατάξεων και συνεπώς δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν.  
 
Κατόπιν αυτής της απόφασης, ανοίγει ο δρόμος για τους δικαστές να 
προσφύγουν στο Μισθοδικείο κατά των περικοπών που θα υποστούν με 
την εφαρμογή των νέων μέτρων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, 
όπως και για άλλες κατηγορίες επαγγελματιών (π.χ. τα λεγόμενα ειδικά 
μισθολόγια), οι οποίοι μπορούν να στηριχτούν στην απόφαση αυτή.  
 
Τα επίμαχα μέτρα έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση και στους 
κόλπους της Δικαιοσύνης καθώς οι δικαστές θεωρούν ότι είναι από τους 
κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο οικονομικά καθώς μόλις 
εφαρμοστούν τα νέα μέτρα οι περικοπές στους μισθούς τους την τελευταία 
διετία θα αγγίζουν το 60%. 
 
EURO2DAY.GR 
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Αισιόδοξα μηνύματα ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της 
Αισιόδοξα μηνύματα έδωσε η πιλοτική εφαρμογή θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με 
Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ) στο πλαίσιο μελέτης επιστημόνων της Πνευμονολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακα, 
όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή θεραπείας με ενδοβρογχική έγχυση 
βλαστοκυττάρων σε 12 ασθενείς με ΙΠΙ παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά την 
αναπνευστική λειτουργία, την ικανότητα άσκησης και την ποιότητα ζωής. 
 
Τα τελευταία χρόνια υψηλής πλαστικότητας, δηλαδή υψηλής ικανότητας διαφοροποίησης, ενήλικα 
βλαστοκύτταρα μεσεγχυματικής προέλευσης έχουν απομονωθεί από μια ποικιλία πηγών, 
συμπεριλαμβανομένων του ομφάλιου λώρου, του μυελού των οστών και πρόσφατα του λιπώδους 
ιστού και έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για τη θεραπεία πλειάδας 
χρόνιων ανίατων νοσημάτων, όπως η νόσος του Parkinson, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, οι 
συγγενείς καρδιοπάθειες, οι φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, η οστεοαρθρίτιδα και η χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ανίατες ασθένειες, 
όπως η ΙΠΙ, εμφανίζουν ολοένα αυξανόμενη επίπτωση τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης διεξήγαγε σε συνεργασία με την εταιρεία Adistem Ltd την πρώτη σε 
διεθνές επίπεδο πιλοτική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της ενδοβρογχικής έγχυσης 
αυτόλογων απομονωθέντων από το λιπώδη ιστό βλαστοκυττάρων σε 12 ασθενείς ήπιας - μέτριας 
βαρύτητας ΙΠΙ. 
 
Οι ασθενείς υποβλήθησαν σε λήψη λιπώδους ιστού με λιποαναρρόφηση, στη συνέχεια 
απομονώθηκαν τα βλαστικά κύτταρα, ενεργοποιήθηκαν με πρωτεΐνη αιμοπεταλίων και φωτο-
ενεργοποίηθηκαν και κατόπιν τα ενεργοποιημένα βλαστοκύτταρα χορηγήθηκαν στους ασθενείς με 
3 ενδοβρογχικές εγχύσεις ανά μήνα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην αναπνευστική λειτουργία, την ικανότητα άσκησης και την ποιότητα ζωής 12 μήνες 
μετά την έναρξη της θεραπείας. 
 
Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια του συνεδρίου τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα και ειδικά 
εκείνα που προέρχονται από το λιπώδη ιστό, μπορούν να αποτελέσουν από τον ασθενή μια ηθικά 
αποδεκτή, καλά ανεκτή και οικονομική πηγή Βλαστοκυττάρων εντός της επόμενης πενταετίας. 
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