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Τίτλος : 
Σήκωσαν τους ασθενείς από τα κρεβάτια για να πάνε σε 
άλλο νοσοκομείο! 

Μέσο :  

http://www.newsbeast.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/445921/sikosan-tous-astheneis-

apo-ta-krevatia-gia-na-pane-se-allo-nosokomeio/ 

Κλειστή η καρδιολογική κλινική στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 
Κλειστή είναι και πάλι από την περασμένη Παρασκευή η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου 
Αγίου Νικολάου λόγω της απόφασης της ΔΥΠΕ Κρήτης για μετακίνηση ενός γιατρού της κλινικής 
στο νοσοκομείο Σητείας. 
 
Έτσι οι δύο γιατροί που απομένουν μπορούν να καλύψουν μόνο 14 εφημερίες και γι' αυτό από την 
Παρασκευή 16/11/12 η κλινική έκλεισε, δεν γίνονται εφημερίες καρδιολόγου και γίνονται μόνο 
πρωινά εξωτερικά ιατρεία και πρωινές καρδιολογικές εξετάσεις (υπέρηχος, τεστ κόπωσης κλπ).  
 
Οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική μέχρι την Παρασκευή μεταφέρθηκαν σε άλλα 
νοσοκομεία της Κρήτης. 
 
Το κλείσιμο της κλινικής και η μη εφημέρευση καρδιολόγου δημιουργούν μεγάλους κινδύνους για 
τους πολίτες της περιοχής που καλύπτει το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ τίθεται σε δοκιμασία 
και η λειτουργία όλων των υπόλοιπων κλινικών του νοσοκομείου. 
 
Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προσληφθεί μία επικουρική καρδιολόγος, όμως πολύ δύσκολα 
η κλινική θα μπορέσει να ξανανοίξει πριν το τέλος της εβδομάδας (25/11/12). 

http://www.newsbeast.gr/health/arthro/445921/sikosan-tous-astheneis-apo-ta-krevatia-gia-na-pane-se-allo-nosokomeio/
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/445921/sikosan-tous-astheneis-apo-ta-krevatia-gia-na-pane-se-allo-nosokomeio/
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/445921/sikosan-tous-astheneis-apo-ta-krevatia-gia-na-pane-se-allo-nosokomeio/
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Απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις οι εργαζόμενοι οργανώνουν συγκέντρωση έξω από δημαρχείο 
Αγίου Νικολάου για τη στήριξη του Νοσοκομείου και της δημόσιας υγείας, την Πέμπτη 22/11/12 
στις 6 το απόγευμα. 
 
Πηγή: cretalive.gr 

http://www.cretalive.gr/health/view/shkwsan-tous-astheneis-apo-ta-krebatia-gia-na-pane-se-allo-nosokomeio/49559
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Τίτλος : 
ΠΟΣΙΠΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_6039.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

Αθήνα, 19/11/2012 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Σχετικά με την από 16/11/2012 ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την 

αποτύπωση/καταχώριση όλων των απαιτήσεων των παρόχων υγείας πριν 
την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπεβλήθησαν οι εξής ερωτήσεις προφορικά και 

πήραμε τις σχετικές απαντήσεις, επίσης προφορικά. 
 

Μας υποσχέθηκαν να αναρτήσουν και γραπτή επεξήγηση σύντομα. 
 

 

Εάν δεν υπάρχει Α.Π.Υ , επειδή ο ΚΒΣ δεν υποχρεώνει τα φυσικά 
πρόσωπα να παρέχουν ΑΠΥ με την υποβολή αλλά με την είσπραξη τι θα 

καταχωρείται στο πεδίο; 
 

Απάντηση : Το πεδίο θα μένει κενό και θα σημειώνεται η σχετική 

παρατήρηση. 
 

 

Τι γίνεται εάν λείπει ο αριθμός πρωτοκόλλου; 
 

Απάντηση : Θα μένει κενό και στην παρατήρηση θα γράφεται ο λόγος 
 

 

Οι μη πιστοποιημένοι, επειδή επέλεξαν να μη συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ 

και όσοι βγήκαν εν τω μεταξύ στην σύνταξη και δεν έχουν κλειδάριθμο για 

την καταχώριση των παραπεμπτικών τους στο e-ΔΑΠΥ τι θα κάνουν; 
 

Απάντηση : Δεν υπάρχει επί του παρόντος Θα υποβληθεί εγγράφως 

σχετικό ερώτημα προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και θα ενημερωθείτε. 
 

Ποια ταμεία αφορά η εγκύκλιος; 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9711.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6039.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6039.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6039.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Απάντηση : ΟΠΑΔ- 
 

ΤΥΔΚΥ- 
 

ΟΑΕΕ- 
 

ΙΚΑ – 
 

ΟΓΑ – 
 

ΤΑΥΤΕΚΩ 
 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 
 

Για τις οφειλές πριν της 31/12/2011, ενώ θα συμπεριληφθεί και ο 

Δεκέμβρης του 2011 που υπεβλήθη το 2012. 
 

Για όσα ποσά έχουν εκχωρηθεί, θα πραγματοποιηθούν καταχώρισεις στο 

σύστημα σαν απαιτήσεις; 
 

Απάντηση : Θα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις και θα συμπληρώνεται το 

σχετικό πεδίο ότι έχουν εκχωρηθεί και που έχουν εκχωρηθεί. 
 

 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας 
 

 

Λ. Αναγνώστου                  Ι. Κλεινάκης 
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Τίτλος : 
Πόσοι είμαστε τελικά στον ΕΟΠΥΥ;  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-

post_6142.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 
Της Βίκυς Κουρλιμπίνη  
 

Μπορεί να συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της λειτουργίας 
του ΕΟΠΥΥ, ο οργανισμός εξακολουθεί όμως να έχει πλήρη άγνοια για τον 

ακριβή αριθμό των ασφαλισμένων του, ενώ σύγχυση επικρατεί και για το 

πόσοι συνεχίζουν να διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα. Σαφής εικόνα 
δεν υπάρχει ούτε για το ποιοι είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι, πόσα τα 

έμμεσα μέλη και ποιοί οι συνταξιούχοι δικαιούχοι.  
 

Και ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η ένταξη του κλάδου υγείας και άλλων 

ασφαλιστικών ταμείων στους κόλπους του οργανισμού, η εικόνα του 
μητρώου ασφαλισμένων παραμένει χαοτική.  
 

Αποτέλεσμα, ο ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί «στα τυφλά» και να καταβάλει 
εκατομμύρια ευρώ για δαπάνες υγείας, ακόμη και για όσους δεν 

δικαιούνται πλέον τις παροχές του. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το 
έλλειμμα στο ταμειακό απόθεμα του οργανισμού ολοένα και βαθαίνει και 

αφού έχουν ήδη σχεδόν διπλασιαστεί οι εισφορές για την υγεία των 
ασφαλισμένων του ΟΓΑ, σε μια προσπάθεια να έχει ο ΕΟΠΥΥ περισσότερα 

έσοδα.  
 

Με μεγάλη καθυστέρηση λοιπόν το υπουργείο υγείας αποφάσισε να 

προχωρήσει στη δημιουργία νέου, ενημερωμένου ηλεκτρονικού μητρώου 
ασφαλισμένων, με βάση τον ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, όλα τα στοιχεία των 

ασφαλισμένων θα συγκεντρώνονται σε πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ 

(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), η οποία έχει 
αναλάβει και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  
 

Στο ηλεκτρονικό μητρώο ασφαλισμένων, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία 
των δικαιούχων, θα αναφέρονται επίσης ο ασφαλιστικός φορέας, η ισχύς 

της ασφαλιστικής ικανότητας και εάν ο δικαιούχος είναι άμεσα ή έμμεσα 
ασφαλισμένος. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης του ΑΜΚΑ με 

το ΑΦΜ του κάθε ασφαλισμένου. Τέλος, όλα τα δεδομένα θα περνούν 
αυτόματα και στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9711.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6142.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6142.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6142.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Πρόταση του υπουργείου Υγείας είναι η απογραφή των έμμεσα 

ασφαλισμένων και αξιολόγηση της ενημερότητας τους να γίνει μέσω των 

ΚΕΠ. Προϋπόθεση φυσικά για να λειτουργήσει το ενιαίο μητρώο 
ασφαλισμένων είναι να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα διασταύρωση 

των στοιχείων των ασφαλισμένων και η ανανέωσή τους. 
 

Πηγή:www.capital.gr  
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Τίτλος : 
«Aδιανόητη η παραγραφή του ελληνικού χρέους»  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

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

 

Βγάζουν "σπυριά" στο Βερολίνο μόνο με την ιδέα διαγραφής του 

ελληνικού χρέους αφού αυτό σημαίνει ότι θα διαγράψουν από το δικό 
τους "πορτοφόλι". Βλέπετε το πρώτο κούρεμα ήταν διαγραφή του 

ελληνικού "πορτοφολιού" αλλά ο κόσμος με την βοήθεια των ΜΜΕ δεν το 
κατάλαβε. 
 

Το Βερολίνο επανέλαβε σήμερα την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε νέα 

μερική παραγραφή του ελληνικού χρέους, εκτιμώντας πως «είναι 
αδιανόητο» ένα τέτοιο μέτρο το οποίο θα κόστιζε ακριβά στις πιστώτριες 

χώρες, με πρώτη τη Γερμανία. 
 

«Η θέση μας δεν άλλαξε. Μια παραγραφή του χρέους είναι για μας 

αδιανόητη», δήλωσε η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου 
Οικονομικών Μαριάνε Κότε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων 

την παραμονή της πολυαναμενόμενης συνεδρίασης του Eurogroup για την 
Ελλάδα. 
 

«Δεν θα μπορέσει να υπάρξει εκεί τελική απόφαση αύριο για τεχνικούς 
λόγους», καθώς ορισμένα κοινοβούλια, μεταξύ των οποίων το γερμανικό 

(Μπούντεσταγκ), πρέπει να εγκρίνουν οποιαδήποτε νέα συμφωνία αρωγής 
προς την Ελλάδα, εξήγησε η Κότε. 
 

Η ίδια διαβεβαίωσε πάντως πως οι χώρες της ευρωζώνης «θα εργαστούν 
αύριο για να βρουν μια κοινή θέση». 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9711.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
Έρχεται "αγριεμένη" για να πετύχει οριστική λύση  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_9711.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ προσέρχεται στο αυριανό 
Eurogroup αποφασισμένη να προτείνει οριστική λύση για την Ελλάδα, ενώ 

επικρατεί γενικότερος προβληματισμός σχετικά με τη βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Deutsche Welle». 
 

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν 

Λαγκάρντ, έρχεται στην αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup 
αποφασισμένη να θέσει το πλαίσιο για οριστική λύση στα ζητήματα που 

αφορούν στην Ελλάδα, τη στιγμή που εντός του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
αλλά και μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του Ταμείου, επικρατεί 

προβληματισμός για τη διαχείριση της ελληνικής υπόθεσης και τη 
βιωσιμότητα του χρέους της χώρας. 
 

Πληροφορίες της DW αναφέρουν ότι η επικεφαλής του ΔΝΤ φέρεται να 
επιμένει μεν στην επίτευξη του στόχου ώστε το ελληνικό χρέος να 

βρίσκεται στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020, αλλά μπροστά στον κίνδυνο 
μιας ευρύτερης αποσταθεροποίησης που θα προκαλούσε η ευθεία 

σύγκρουση με την Ευρώπη και μια νέα αποτυχία στη λήψη απόφασης για 
την Ελλάδα, συζητεί την αποδοχή μιας λύσης που, σε πρώτη φάση, δεν θα 

περιλαμβάνει «κούρεμα» του χρέους. Εκτιμάται ότι αυτό το ενδεχόμενο θα 
επανεξετασθεί μετά τις γερμανικές εκλογές, όταν θα είναι πολιτικά εφικτό, 

υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα έχει αρχίσει να εφαρμόζει με 
επιτυχία τις μεταρρυθμίσεις. 
 

Σε περίπτωση που την Τρίτη επιτευχθεί συμφωνία, το Εκτελεστικό 

Συμβούλιο του ΔΝΤ θα συνεδριάσει για να εκταμιεύσει την επόμενη δόση 
στις αρχές Δεκεμβρίου, το πιθανότερο στις 7 του μηνός, ενδεχομένως και 

λίγες ημέρες αργότερα, εάν η οριστική απόφαση του Eurogroup προκύψει 
τελικά την άλλη Δευτέρα. 
 

Με δεδομένη την αντίθεση της Γερμανίας και άλλων χωρών, ο 
συμβιβασμός που εξετάζεται εστιάζει σε ένα μείγμα δράσεων, με το οποίο 

θα επιτυγχάνεται βραχυπρόθεσμα ο στόχος της διασφάλισης της 
βιωσιμότητας, και το οποίο περιλαμβάνει την επαναγορά ομολόγων, τη 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9711.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9711.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9711.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9711.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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μείωση επιτοκίων, όπως και την επιστροφή στην Ελλάδα κερδών που 

έχουν αποκομίσει η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης από τα 

ελληνικά ομόλογα. 
 

Στο πλαίσιο αυτό αρμόδιες πηγές στην Ουάσιγκτον επισήμαναν στην 

Deutsche Welle ότι η επιστροφή των κερδών από την ΕΚΤ ουσιαστικά 
συνιστά «συμμετοχή του επίσημου τομέα», ενώ η επαναγορά ομολόγων 

είναι μια ήπια μορφή επιπρόσθετης «συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα 
(PSI)». 
 

Προφανώς στο ΔΝΤ καταλαβαίνουν ότι οι γερμανικές εκλογές του 2013 
είναι ένα ανυπερβλητο εμπόδιο για την Μέρκελ για να αποφασίσει μια 

τόσο "τολμηρή" λύση. 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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Τίτλος : 

Η Ελλάδα πρωτοστατεί στο Υβριδικό Χειρουργείο 
ανάμεσα στην Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία  
 

Μέσο :  

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3456.html 

 
 
Από το Γραφείο Τύπου 

Μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, το υβριδικό χειρουργείο μπορεί να γίνει οδηγός σε 

ένα κράτος που... δε μπορεί, για όλους τους πολίτες ήταν το μήνυμα που απέστειλε ο 

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δήμαρχος Αμαρουσίου κος Πατούλης στα 

εγκαίνια του πρότυπου υβριδικού χειρουργείου του Ομίλου Υγεία που πραγματοποιήθηκαν 

σήμερα στο Υγεία παρουσία του Υπουργού Υγείας κου Λυκουρέντζου, του Προέδρου του 

Ομίλου Υγεία κου Βγενόπουλου και πλήθος επισήμων, εκπροσώπων φορέων της πόλης και 

γιατρών εργαζομένων του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε επίδειξη του 

υβριδικού χειρουργείου στα ειδικά διαμορφωμένα χειρουργεία που θα υποστηρίξουν την 

δομή αυτή. 

 

«Η ύπαρξη τέτοιων υβριδικών χειρουργείων στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία, και 

συνάμα στον όμιλο Υγεία στην Αθήνα, σηματοδοτεί τη θέση της Ελλάδας στην πρόοδο και 

την επιστήμη της Ιατρικής. Είναι μεγάλη τιμή μία τόσο αξιόλογη και πρωτοπόρος μονάδα 

του Ομίλου «Υγεία» να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου, ο οποίος 

έχει δείξει ένα σπουδαίο κοινωνικό πρόσωπο μέσα από τη δωρεάν εξέταση των κατοίκων 

της πόλης που έχουν Artemis card. Με τη χρήση του υβριδικού χειρουργείου, σε ασθενείς με 

περίπλοκες παθήσεις, μειώνεται κατά πολύ η πιθανότητα δεύτερης και τρίτης επέμβασης και 

φυσικά μειώνεται μαζί και ο χρόνος και το κόστος νοσηλείας του αρρώστου» ανέφερε κατά 

το χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του ΙΣΑ κος Πατούλης 

 

Στόχος του υβριδικού χειρουργείου που έχει την κύρια εφαρμογή του σε 

καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, είναι να πραγματοποιούνται στην ίδια αίθουσα χειρουργείου 

και στον ίδιο χρόνο το συνδυασμό κλειστών (λαπαροσκοπικών ή επεμβατικών) πράξεων 

από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και ανοιχτών χειρουργικών επεμβάσεων. 

 

Μέχρι τώρα, οι επεμβάσεις, ανοιχτές ή κλειστές και οι λοιπές διαγνωστικές ή θεραπευτικές 

πράξεις έπρεπε να γίνονται διαδοχικά και σε άλλο χώρο η κάθε μια. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς να υποβάλλονται σε περισσότερες από μία 

επεμβάσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία του αρρώστου, τη νάρκωση, τις συμφύσεις, 

την ανάρρωση και επίσης το κόστος της νοσηλείας κάθε εγχειρητικής και μετεγχειρητικής 

περιόδου. 

 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3456.html
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3456.html
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Εξάρωντας αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία, ο κος Πατούλης έκλεισε το λόγο του 

λέγοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της 

χώρας που στόχο έχει όχι μόνο την προάσπιση του ιατρικού λειτουργήματος, αλλά και του 

λειτουργού υγείας καθώς επίσης και του κάθε μεμονωμένου ασθενή του: με μόνο γνώμονα 

το όφελος και την ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη - ισότιμα και δεοντολογικά - όπως 

αρμόζει στην επιστήμη του ανθρώπου και του ανθρωπισμού: την Ιατρική 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α. 
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Τίτλος : 

Ο καρκίνος...μπορεί να νικηθεί !!! 

Μέσο :  

http://o-keramidogatos.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://o-keramidogatos.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7019.html 

Πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα ή ακόμα χειρότερα ότι ο καρκίνος δεν 

μας αφορά. Στην πραγματικότητα, αυτό που μας αφορά όλους είναι η ενημέρωση, γιατί 

μόνο έτσι μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους, στους φίλους μας, 

στους γείτονές μας, στους συναδέλφους μας....στους εαυτούς μας...... 

 

Για το λόγο αυτό ο  Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι." 

Αθηνών διοργανώνει την 9η Επιστημονική Ημερίδα του με θέμα: 

"Καρκίνος...Μπορεί νa νικηθεί" 

που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 στην Αθήνα, στο 

ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52) από 10.00 - 21.00. 

 

Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων από το χώρο της υγείας θα σας 

ενημερώσουν για τις εξελίξεις στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσής μας και μετά την ενημερωτική ομιλία για τη 

Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών / Αιμοποιητικών Κυττάρων, για όσους το 

επιθυμούν, θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής, στη Δεξαμενή Εθελοντών 

Δοτών.  

 

Τα δείγματα θα ληφθούν από Ιατρούς Αιματολόγους, με τους οποίους θα 

μπορείτε να συζητήσετε και να λύσετε οποιαδήποτε απορία σας. 

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας η συμμετοχή σας στις επιστημονικές 

και στις κοινωνικές εκδηλώσεις της ημερίδας. 

 

Γίνετε εθελοντής δότης μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων ΣΗΜΕΡΑ !!  

 

 

Μάθετε για  το Κ.Ε.Φ.Ι. 

Ο Σύλλογος Kαρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι.”Αθηνών, 

ιδρύθηκε και ολοκλήρωσε τη νόμιμη σύστασή του την άνοιξη του 2004, με 

σκοπό να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε νέο ασθενή και την 

οικογένειά του. 

 

Στόχος του Συλλόγου είναι να αποτελέσει στήριγμα στις δύσκολες στιγμές 

της διάγνωσης, του χειρουργείου και των θεραπειών, χώρος ανταλλαγής 

εμπειριών & συναισθημάτων με στόχο την αλληλοβοήθεια και τη δυναμική 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας (υγειονομικών, κοινωνικών, εργασιακών), 

ώστε να ανατραπεί η αμηχανία της κοινωνίας και ο φόβος που συνοδεύει την 

http://o-keramidogatos.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7019.html
http://o-keramidogatos.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7019.html
http://o-keramidogatos.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7019.html
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ασθένεια του καρκίνου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου 

μας www.anticancerath.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο 

Κ.Ε.Φ.Ι. και την κυρία Ζωή Γραμματόγλου, 210-6468222, 697 9529571 

 

Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/2012/11/blog-post_20.html 

 

 


