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Τίτλος : 

Διυπουργική για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ  

Μέσο :  
http://www.iatrikostypos.com/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10576-

διυπουργική-για-τα-χρέη-του-εοπυυ.html 

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ευρεία Διυπουργική 
Σύσκεψη ανάμεσα στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 
τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη 
Βρούτση και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλμά. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης οριστικοποιήθηκε η διαδικασία εξόφλησης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων μέσω του ΕΟΠΥΥ, προς τους 
παρόχους του Εθνικού Συστήματος Υγείας των προηγουμένων ετών. Αποφασίστηκε 
περιορισμένη ποσοστιαία μείωση επί των οφειλομένων, διαφορετική ως προς το 
ποσοστό της ανά κατηγορία παρόχων, λαμβανομένου υπόψιν άλλων μειώσεων οι 
οποίες, ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί, όπως το claw back και το rebate σε βάρος της 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΥΥΚΑ 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10576-διυπουργική-για-τα-χρέη-του-εοπυυ.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10576-διυπουργική-για-τα-χρέη-του-εοπυυ.html
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φαρμακοβιομηχανίας. Οι υπόλοιπες μειώσεις κυμαίνονται από 8% έως και 20% επί 
των οφειλομένων. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ευρύτατη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας, όπου 
συμμετείχαν ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Γενικός Γραμματέας, κ. 
Πελοπίδας Καλλίρης, ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ, κ. Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος, οι 
διοικητές όλων των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία έχουν συμβληθεί στον ΕΟΠΥΥ, 
καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες. Σε αυτή τη συνάντηση ορίστηκαν οι διαδικασίες 
υλοποίησης των αποφάσεων της προηγηθείσας διυπουργικής, ενώ διαμορφώθηκε το 
χρονοδιάγραμμα για τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2013, ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία ρευστότητα για την εξόφληση των 
υποχρεώσεων του Οργανισμού. 

Ιατρικός Τύπος 
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Τίτλος : 

Συνάντηση Βενιζέλου-Λυκουρέντζου 

Μέσο :  
 
http://www.iatronet.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20980 
 

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος είχε την Τετάρτη συνάντηση με τον 
Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, ο οποίος επισκέφθηκε τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, 
επικεφαλής κλιμακίου συνεργατών του.  

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν επίσης ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. Κρεμαστινός, ο Αντιπρόεδρος 
της Βουλής Λ. Γρηγοράκος, ο εισηγητής της Κ.Ο για θέματα υπουργείου Υγείας Σ. 
Κεδίκογλου και ο Γ. Κουτρουμάνης. 

Δήλωση Προέδρου ΠΑΣΟΚ 

Ο υπουργός Υγείας ο κ. Λυκουρέντζος και οι συνεργάτες του μας επισκέφτηκαν 
σήμερα προκειμένου να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί στο 
χώρο της υγείας, για τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν. 

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος για την κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ, που 
ενδιαφέρει κάθε Έλληνα, για το φάρμακο, για την κατάσταση στα νοσοκομεία και 
γενικότερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και για όλο το πλέγμα των οργανισμών του 
Υπουργείου Υγείας.  

Αντιλαμβανόμαστε ότι αγωνία κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα είναι να έχει 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε πρωτοβάθμιο και σε νοσοκομειακό επίπεδο και 
ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, γιατί έχει τεθεί σε 
εφαρμογή ένα νέο φιλόδοξο σύστημα το οποίο θα ανακουφίσει τα προβλήματα, 
εφόσον όλοι βοηθήσουμε να λειτουργήσει ολοκληρωμένα και σωστά.  

Έχουμε εντοπίσει τις εστίες των προβλημάτων και κάνουμε μια κοινή προσπάθεια, η 
κυβέρνηση, τα κόμματα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, το ΠΑΣΟΚ βοηθάει με 
προτάσεις και ιδέες για την εξυπηρέτηση του πολίτη, για την εξυπηρέτηση του 
ασθενούς.  

Γιατί ξέρουμε ότι το επίπεδο δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι μέχρι στιγμής, αλλά 
μπορούμε να το φτάσουμε. Κι επίσης ξέρουμε ότι το κόστος αυξάνει για τον πολίτη 
και αυτό δεν το θέλουμε σε περίοδο κρίσης. 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20980
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Άρα το μήνυμά μας είναι πάρα πολύ καθαρό. Ο στόχος είναι σαφής, η συστράτευση 
απόλυτη και η ταχύτητα με την οποία θα κινηθούμε –αυτό θέλουμε και από την 
κυβέρνηση και ξέρουμε ότι θα κάνει ο Υπουργός ό,τι μπορεί – πρέπει να είναι η 
μέγιστη δυνατή. 

Δήλωση υπουργού Υγείας 

Είχαμε μια ουσιαστική, παραγωγική συνεργασία και ευχαριστώ τον κ. Πρόεδρο για 
τις πολλές χρήσιμες ιδέες με τις οποίες ενισχύει την κυβερνητική προσπάθεια, 
ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας.  

Χρειαζόμαστε όχι μόνο την πολιτική του στήριξη, αλλά και τη στήριξή του μέσω των 
συνεργατών του για το σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής στα ανοιχτά μέτωπα, 
τα οποία, όπως ο ίδιος αναφέρθηκε, αντιμετωπίζουμε ως πολιτική ηγεσία στο 
υπουργείο Υγείας. 

Το αγαθό της Υγείας φιλοδοξούμε να προσφέρουμε με πληρότητα σε κάθε γωνιά της 
ελληνικής επικράτειας, παρά τις αντιξοότητες τις οποίες σήμερα αντιμετωπίζουμε 
κάτω από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας. 

Στους επόμενους μήνες πρόκειται να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό τον οποίο ήδη 
ετοιμάζουμε, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων τις οποίες έχει αναλάβει η χώρα με 
γνώμονα την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, του επιστημονικού, του 
νοσηλευτικού, αλλά και του διοικητικού προσωπικού, προς τους οποίους εκφράζουμε 
τις ευχαριστίες μας για την καθημερινή τους προσφορά, κάτω από συνθήκες οι 
οποίες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές.  

Αναγνωρίζουμε ότι οι αμοιβές τους είναι αμοιβές στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 
προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ θα θέλαμε να τιμήσουμε την 
προσφορά τους και όλοι μαζί να συνταχθούμε σε μια προσπάθεια εργώδη για την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, για την εξασφάλιση του αγαθού 
της υγείας σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, αλλά και στους πολίτες υπηκόους 
τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας και έχουν ανάγκη και πάσχουν. 
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Τίτλος : 

ΠΕΦ για κούρεμα οφειλών ΕΟΠΥΥ 

Μέσο :  
http://ygeia.tanea.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16519&la=1 

Αθήνα, 23.01.2013 

Αναφορικά με την απόφαση της χθεσινής διυπουργικής σύσκεψης υπό τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Υγείας, κ. 
Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, τον ΥπουργόΕργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση και τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλμά, όσον αφορά τη διαδικασία 
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους Υγείας, ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Δημήτρης Δέμος, 
προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: 

«Μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη μάς επιφύλαξε η πρόσφατη διυπουργική σύσκεψη 
και η απόφαση για κούρεμα των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τις ελληνικές 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαμε θεατές αλλεπάλληλων 
και ισοπεδωτικών μειώσεων των τιμών των φαρμάκων, οι οποίες από το 72% 
κατρακύλησαν στο 40% της τιμής του πρωτοτύπου. Επιπλέον, αντιμετωπίσαμε το 
δραστικό «κούρεμα» των ομολόγων που υποχρεωθήκαμε να λάβουμε για την 
αποπληρωμή των νοσοκομειακών χρεών και μας επιβλήθηκε η υποχρεωτική 
συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας. Κι ενώ η επιβίωσή μας ήταν πια σαφώς υπό 
διακινδύνευση, το τελειωτικό χτύπημα το έδωσαν το rebate, το κλιμακωτό rebate 
και το clawback που υποχρεωθήκαμε να καταβάλλουμε προκειμένου να συνεχίσουμε 
να λειτουργούμε, ποσά που αντιστοιχούν συνολικά στο 20% των πωλήσεων των 
επιχειρήσεών μας. Έτσι νομίζαμε, μέχρι να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα επιπλέον 
«κούρεμα», αυτή τη φορά των οφειλομένων του ΕΟΠΥΥ προς τη 
φαρμακοβιομηχανία. Τι άλλο μπορούμε πια να συμπεράνουμε πέραν του ότι κάποιοι 
πιστεύουν πως η επιβίωσή μας είναι ανεξάρτητη από την αυξανόμενη στέρηση των 
πόρων που μας επιβάλλεται. Κι όταν τελικά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία 
«σβήσει», θα αναρωτιούνται γιατί δεν καταφέραμε να συνηθίσουμε τη συνταγή 
τους.» 

Π.Ε.Φ. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

http://ygeia.tanea.gr/
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16519&la=1
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Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) εκφράζει τις θέσεις των 
ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών της χώρας, που διατηρούν περισσότερες από 20 
παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και ο κύριος όγκος παραγωγής τους αφορά σε 
ουσιωδώς όμοια φάρμακα (γενόσημα) με εμπορική ονομασία (branded generics) τα 
οποία προορίζονται για την ελληνική αγορά και εξαγωγές σε 60 χώρες στον κόσμο. 
Στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας απασχολούνται 8.500 εργαζόμενοι, 
πολλοί από τους οποίους είναι επιστήμονες, που ασχολούνται με την παραγωγή, τον 
έλεγχο, την έρευνα και την ανάπτυξη γενοσήμων ή /και νέων προϊόντων. 
Ταυτόχρονα, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και εξωτερικού «τρέχουν» δεκάδες ερευνητικά προγράμματα. 
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Τίτλος : 

Απαγόρευση εξαγωγών για τρεις μήνες σε φάρμακα που 
απουσιάζουν από τα ράφια των φαρμακείων 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4096 

Πηγή: iatropedia.gr 

 

Μέτρα για να σταματήσουν τόσο οι παράτυπες εξαγωγές φαρμάκων που αφήνουν 

άδεια τα ελληνικά φαρμακεία όσο και για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων που 

ενώ βγάζουν φάρμακα από τη χώρα υπερχρεώνουν και τα ελληνικά ασφαλιστκά 

Ταμεία, λαμβάνει το υπουργείο Υγείας.  

Σε απαγόρευση των εξαγωγών για τρεις μήνες σε φάρμακα που απουσιάζουν από τα 

ράφια των ελληνικών φαρμακείων προχωρά το υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός 

Οργανισμός Φαρμάκων.  

Ταυτόχρονα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιχειρεί να χτυπήσει κυκλώματα που 

κινούνται στην αγορά φαρμάκων και ενώ εξάγουν σκευάσματα αξιοποιούν τις ταινίες 

γνησιότητας (κουπόνια) 2 και 3 φορές χρεώνοντας τα ασφαλιστικά Ταμεία.  

Το τελευταίο διάστημα λείπουν από τα ράφια των ελληνικών φαρμακείων 

περισσότερα από 140 φάρμακα με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να ταλαιπωρούνται 

στην αναζήτηση των απαραίτητων σκευασμάτων τους. 

Παρότι αρχικά η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δήλωνε ότι για τις ελλείψεις φταίνε 

ακόμη και οι ...φαρμακοποιοί πλέον παραδέχεται ότι η απουσία φαρμάκων οφείλεται 

στη δραστική μείωση των τιμών που καθιστά πολλά φάρμακα ελκυστικά για 

εξαγωγές.  

Τακτική συνήθης για τις φαρμακαποθήκες που σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα όχι 

απλά βγάζουν ελληνικά φάρμακα στο εξωτερικό αλλά διπλοχρεώνουν και τα 

ασφαλιστικά ταμεία καθώς δεν αποκολλούν και καταστρέφουν αντίστοιχα τις ταινίες 

(κουπόνια). 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4096
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4096
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Το φαινόμενο των παράλληλων εξαγωγών εκτιμάται ότι έχει ετήσιο τζίρο περίπου 

400 εκατ. ευρώ. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς μετά από σχετική σύσκεψη με τον 

ΕΟΦ δήλωσε ότι μεγάλη ευθύνη φέρουν και φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες δεν 

προμηθεύουν αρκούντως ικανοποιητικά την ελληνική αγορά (λόγω χαμηλών τιμών) 

με αποτέλεσμα να καταγράφονται ελλείψεις.  

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε τα κουπόνια από τα φάρμακα που 

εξάγονται να επιστρέφουν στον ΕΟΦ και να μη γίνονται διπλοχρεώσεις στα 

ασφαλιστικά Ταμεία.  

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κόλπα που καταγράφονται εδώ και χρόνια 

στην αγορά φαρμάκου. Διάφοροι επιτήδειοι ενώ εξάγουν τα φάρμακα, δεν αφαιρούν 

τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) και δεν τις επιστρέφουν στον ΕΟΦ για 

καταστροφή ως οφείλουν.  

Αντίθετα κολλούν εκ νέου τα κουπόνια σε βιβλιάρια ασφαλισμένων και χρεώνουν τα 

ασφαλιστικά Ταμεία 2 και 3 φορές. Το φαινόμενο είναι γνωστό στον εκάστοτε 

υπουργό Υγείας αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει χτυπηθεί.  

Ο Μάριος Σαλμάς επιχειρεί τώρα να υποχρεώσει όλες τις φαρμακαποθήκες να 

επιστρέφουν τα κουπόνια, με ειδική καταγραφή των εξαγωγών που θα γίνεται μέσω 

του ΕΟΦ.  
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Τίτλος : 
Ποιο από τα επαγγέλματα υγείας εμπιστεύεται ο κόσμος; 

Μέσο :  

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=187266&catid=

5 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=187266&catid=
5 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιο επάγγελμα υγείας, εμπιστεύεστε 
περισσότερο;  

Και όταν λέμε επαγγέλματα υγείας, δεν αναφερόμαστε μόνο στους γιατρούς και τις 
ειδικότητες τους, αλλά στο οποιοδήποτε επάγγελμα, έχει σχέση, άμεση ή έμμεση με 
τον χώρο της υγείας, όπως οι φαρμακοποιοί, το νοσηλευτικό προσωπικό στα 
νοσοκομεία, ακόμη και δημοσιογράφους που ασχολούνται με το ιατρικό ρεπορτάζ. 
κ.α. Εσείς ποιους εμπιστεύεστε; Τελικά η πληροφορία παίζει ρόλο από που 
προέρχεται... 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ www.iatropedia.com 
 

 

 

 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=187266&catid=5
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=187266&catid=5
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=187266&catid=5
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=187266&catid=5
http://iatropedia.com/articles/read/3510
http://iatropedia.com/articles/read/3510
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Τίτλος : 

Σε ολική αναστολή των υπηρεσιών τους προς τον ΕΟΠΥΥ 

προσανατολίζονται διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια και 

κλινικές 

 
Μέσο :  
 
http://www.iatrikostypos.com/ 
 
Δημοσίευμα: 
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10573-σε-ολική-

αναστολή-των-υπηρεσιών-τους-προς-τον-εοπυυ-προσανατολίζονται-

διαγνωστικά-κέντρα-εργαστήρια-και-κλινικές.html 
 

Με ολική αναστολή των υπηρεσιών τους προς τον ΕΟΠΥΥ, απειλούν διαγνωστικά 
κέντρα, κλινικές και εργαστήρια οι εργαζόμενοι των οποίων δηλώνουν 
αγανακτισμένοι με τον ΕΟΠΥΥ λόγω της απόφασης για κούρεμα των χρεών του 
Οργανισμού, η οποία πάρθηκε στη διυπουργική σύσκεψη που έγινε χθες μεταξύ του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Υγείας, 
κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, του Υπουργού Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Μάριου Σαλμά. 

 

Στη σύσκεψη όπως επισημαίνει η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, αποφασίστηκε μονομερώς και χωρίς 
καμία απολύτως διαβούλευση, με τους φορείς των ιατρών, να "κουρευτούν" από 8% 
- 20% τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς του ιατρούς - τα εργαστήρια - τα διαγνωστικά 
κέντρα και τις κλινικές. 

 

Το νέο αυτό "κούρεμα" έρχεται σε συνέχεια του κουρέματος στις ιατρικές αμοιβές 
από 20 σε 10 ευρώ και του κουρέματος στις τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων 
κατά 25%. 

 

«Εντύπωση μας προκαλεί η άνιση μεταχείριση των ιατρών σε σχέση με τον 
φαρμακευτικό κλάδο όπου το "κούρεμα" ήταν μόλις 3,5%. Για άλλη μία φορά η 
πολιτική ηγεσία αδιαφορεί για τις συνέπειες των αποφάσεων στην ζωή και την 
επαγγελματική επιβίωση των πολιτών. Αν επιβληθεί αυτή η μονομερής απομειώσει 
των οφειλών, εκατοντάδες ιατρεία και εργαστήρια θα οδηγηθούν σε αναστολή 
λειτουργίας και χιλιάδες εργαζόμενοι θα καταλήξουν στο ταμείο ανεργίας μαζί με το 
25% του πληθυσμού που βρίσκεται ήδη εκεί» τονίζει η ανακοίνωση της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ. 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10573-σε-ολική-αναστολή-των-υπηρεσιών-τους-προς-τον-εοπυυ-προσανατολίζονται-διαγνωστικά-κέντρα-εργαστήρια-και-κλινικές.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10573-σε-ολική-αναστολή-των-υπηρεσιών-τους-προς-τον-εοπυυ-προσανατολίζονται-διαγνωστικά-κέντρα-εργαστήρια-και-κλινικές.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10573-σε-ολική-αναστολή-των-υπηρεσιών-τους-προς-τον-εοπυυ-προσανατολίζονται-διαγνωστικά-κέντρα-εργαστήρια-και-κλινικές.html
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Η απόφαση για 20% "κούρεμα" θα στοιχήσει στον κλάδο των ιατρικών υπηρεσιών 
πάνω από 300000000 ευρώ όπως υποστηρίζουν οι γιατροί. 

 

Στο μεταξύ τα νέα χρέη συνεχίζουν και αυξάνουν, καθώς ιατροί και εργαστήρια 
έχουν να πληρωθούν για ιατρικές επισκέψεις από τον Σεπτέμβριο και για ιατρικές 
πράξεις από τον Ιούλιο του 2012. Μόνο για το 2012, ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να οφείλει 
πάνω από 300 εκ. ευρώ. Δεν φτάνει όμως αυτό, ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει καν αποστείλει τις 
συμβάσεις των ιατρών στους δικαιούχους με αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι να 
μην μπορούν να βρουν ιατρούς βασικών ειδικοτήτων. 

 

Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, η ελληνική κοινωνία και το 
σύνολο των ιατρών, καταδικάζουν και απορρίπτουν την πολιτική του "Δεν 
Πληρώνω". Ζητούν την πλήρη εξόφληση των οφειλών και καλούν τους ιατρούς να 
προχωρήσουν σε όλες τις νομικές διαδικασίες προκειμένου να διεκδικήσουν αυτά 
που το κράτος τους χρωστά με βάση το Σύνταγμα και τους Νόμους. 

 

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Τίτλος : 
Προσλήψεις 170 επικουρικών γιατρών στο ΕΣΥ 12μηνης 
διάρκειας 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2631-proslhpseis-170-

epikoyrikwn-giatrwn-sto-esy-12mhnhs-diarkeias 

Η πρόσληψη 170 επικουρικών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας 
εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου. 
Οι επικουρικοί ιατροί θα εργαστούν στα νοσοκομεία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η πρόσληψή τους έγινε μέσω προβλεπόμενων 
διαδικασιών (Ν. 2889/01 και Ν. 3868/10). 
Θα υπάρξει εκ νέου πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις των επικουρικών 
ιατρών για τις οποίες δεν επεδείχθη ενδιαφέρον. 
Δείτε ως συνημμένο στο άρθρο το σχετικό πίνακα 
 
 
Download attachments: 

 epikourikoi_giatroi_Pinakas.doc(6 Downloads) 

 

 

 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2631-proslhpseis-170-epikoyrikwn-giatrwn-sto-esy-12mhnhs-diarkeias
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2631-proslhpseis-170-epikoyrikwn-giatrwn-sto-esy-12mhnhs-diarkeias
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/download/52_4d4ca19c31e3e73b6eebb2ab98383e11
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Τίτλος : 

Ύποπτο παρασκήνιο με τη χορήγηση της θεραπείας για την 
πάθηση της Ωχράς Κηλίδας 
Μέσο :  
http://www.iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα:  
 
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10571-ύποπτο-παρασκήνιο-για-
την-χορήγηση-της-θεραπείας-της-ωχράς-κηλίδας.html 
 

Βροχή πέφτουν οι επιστολές διαμαρτυρίας στα γραφεία του υπουργείου Υγείας και 
του ΕΟΠΥΥ, τόσο από γιατρούς όσο και από Συλλόγους ασθενών, σχετικά με το 
σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει εδώ και πολλούς μήνες ως προς το θέμα της 
εξέτασης που πρέπει να κάνει ο ασθενής με Ωχρά κηλίδα, προκειμένου να του 
χορηγηθεί ο anti-VEFG παράγοντας. Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία που 
ακολουθείται ταλαιπωρεί τους ασθενείς σε όλη την Ελλάδα αλλά και τους καθυστερεί 
στο να ξεκινήσουν τη θεραπεία τους. 

Όπως καταγγέλλουν γιατροί και σύλλογοι ασθενών, η Επιτροπή που έχει συσταθεί 
για τις εγκρίσεις της θεραπείας, αναγκάζει τους ασθενείς να πηγαίνουν κάθε μήνα να 
κάνουν την εξέταση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) για τη μέτρηση της 
οπτικής οξύτητας, την οποία μάλιστα πληρώνουν από την τσέπη τους, και η οποία 
βεβαίως δεν είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε μήνα αφού, όπως αναφέρουν οι 
γιατροί, η εξέταση πρέπει να γίνεται στην πρώτη χορήγηση και στη συνέχεια στη 
δέκατη χορήγηση ή στην πρώτη και στην τέταρτη, ανάλογα με την πάθηση του 
ασθενούς. 

Μάλιστα, αναγκάζονται για να πάρουν έγκριση της Επιτροπής να πηγαίνουν στο 
κεντρικό παράρτημα που βρίσκεται στην οδό Λένορμαν 200 στον Κολωνό. Και 
εύλογα διερωτώνται όλοι. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι για έναν ασθενή από την 
Κρήτη, ή την Ήπειρο, ή τη Ρόδο κ.λπ. να έρχεται κάθε μήνα στην Αθήνα να παίρνει 
έγκριση από την Επιτροπή προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη θεραπεία; 

Θέση για το θέμα έχει πάρει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο οποίος με επιστολή του προς τον ΕΟΠΥΥ 
επισημαίνει το πρόβλημα ταλαιπωρίας των ασθενών από τη γραφειοκρατία που έχει 
θεσπίσει ο Οργανισμός και προτείνει να γίνει αναθεώρηση των διαδικασιών ελέγχου 
των χορηγήσεων για τα σκευάσματα Ranibizumab, Sodium Pegaptanib και 
Dexamethasone implant που είναι εγκεκριμένα για τις παθήσεις της ωχράς κηλίδας. 

Ο κ. Πατούλης προτείνει ο έλεγχος να γίνεται κατά την έναρξη της θεραπείας και 
στη συνέχεια ανά 12 μήνες μετά από γνωμάτευση γιατρού, δεδομένου ότι μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου η συγκεκριμένη εξέταση αποζημιωνόταν από το ΙΚΑ, ενώ πλέον την 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10571-ύποπτο-παρασκήνιο-για-την-χορήγηση-της-θεραπείας-της-ωχράς-κηλίδας.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10571-ύποπτο-παρασκήνιο-για-την-χορήγηση-της-θεραπείας-της-ωχράς-κηλίδας.html
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πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του. Μάλιστα ο κ. Πατούλης ζητά από τον 
πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ να επανεξεταστεί το θέμα της αποζημίωσης της εξέτασης, διότι 
πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέταση, που είναι υποχρεωτική για τη διάγνωση 
και την παρακολούθηση της νόσου. 

Σύμφωνη με την επιστολή Πατούλη είναι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ). Με 
επιστολή της μάλιστα προς τον ΕΟΠΥΥ, η πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κα Αθανασία 
Καρούνου τονίζει ότι, τα μέλη της Ομοσπονδίας ταλαιπωρούνται κάθε μήνα για να 
πάρουν γνωμάτευση και κάνουν εξέταση OCT SE σε κάθε χορήγηση, τη στιγμή που 
δημοσιοποιημένη εγκύκλιος (08/03/11, Α.Π.Γ55/828) αναφέρει ότι απαιτείται μόνο 
στην αρχή της θεραπείας και μετά τη χορήγηση 3 ενέσεων, δηλαδή στην 4η 
χορήγηση και όχι κάθε μήνα, όπως τους επιβάλλει τώρα η Επιτροπή. 

Χειροτερεύουν αντί να βελτιώνονται οι υπηρεσίες υγείας 

Για του λόγου το αληθές, υπενθυμίζω έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είχε σταλεί σε 
όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας τον Ιανουάριο του 2009 και το οποίο 
διευκόλυνε αφάνταστα τη ζωή των ασθενών σε σχέση με τη σημερινή 
πραγματικότητα. Για την ακρίβεια το έγγραφο ανέφερε ότι για τα φάρμακα υψηλού 
κόστους των οποίων η έγκριση γίνεται από Επιτροπή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
μπορούσαν να αποσταλούν είτε από τις Μονάδες Υγείας της ασφαλιστικής περιοχής 
του ασθενούς είτε από τους ίδιους τους δικαιούχους, ώστε να γίνει η απαραίτητη 
έκδοση απόφασης της Επιτροπής. 

Σήμερα πάλι ταλαιπωρείται ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση και σοβαρά 
προβλήματα μετακίνησης, προκειμένου να του δοθεί έγκριση από την Επιτροπή. 
Εκτός πια αν οι αρμόδιοι βλέπουν αυτό το ταξίδι ταλαιπωρίας ως ταξιδάκι 
αναψυχής...! 

“Δεν ενδείκνυται για ενδοϋαλοειδική χρήση” 

Πρόσφατα μάλιστα τέθηκε και πάλι στην ημερήσια διάταξη το πολύ σοβαρό ζήτημα 
της επιλογής της θεραπείας για την πάθηση της Ωχράς Κηλίδας. Με επιστολή του ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) Ευστράτιος 
Χατζηχαραλάμπους, ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ασθενείς –
επαγγελματίες υγείας αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης- ότι σύμφωνα με την 
οδηγία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency - 
EMA), το σκεύασμα Βevacizumab δεν ενδείκνυται για ενδοϋαλοειδική χρήση, όπως 
λανθασμένα χρησιμοποιούν κάποιοι γιατροί. 

Η Π.Ε.Α. πληροφορεί τους ασθενείς με παθήσεις της ωχράς κηλίδας ότι το 
παραπάνω προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ως ενδοφθάλμια ένεση, ενστερνιζόμενοι 
και την επίσημη τοποθέτηση της AMD Alliance International (AMDAI) του διεθνούς 
οργανισμού που ασχολείται αποκλειστικά με την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς 
κηλίδας (Η.Ε.Ω.) της οποίας είναι μέλος. 
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Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η χορήγηση 
των εγκριμένων θεραπειών, δηλαδή των σκευασμάτων Ranibizumab και Sodium 
Pegaptanib, τότε ο ασθενής επιβάλλεται να ενημερώνεται για τους κινδύνους και να 
συναινεί γραπτώς, κάνοντας χρήση του θεσμοθετημένου δικαιώματος των ασθενών 
να γνωρίζουν και να συναινούν ή να απορρίπτουν κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική 
πράξη που πρόκειται να τους διενεργηθεί (Νόμος 2071/1992 άρθρο 47 "Τα 
δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς" ΦΕΚ 123/τ.Α.15/07/1992.). 

Να σημειωθεί ωστόσο ότι και η ίδια η φαρμακευτική εταιρεία Roche, από το 2009 
έχει στείλει επίσημη ανακοίνωση προς όλους τους επαγγελματίες υγείας, με την 
οποία τονίζει ότι η εταιρεία δεν έχει θέσει υπό μελέτη για οφθαλμολογική χρήση τη 
δραστική ουσία μπεβασιζουμάμπη και η οποία δεν έχει εγκριθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο από καμία Υγειονομική Αρχή για τέτοια χρήση. Προφανώς όμως κάποιοι από 
τους «επαγγελματίες υγείας» δεν έχουν λάβει υπόψη τους την ενημέρωση και τις 
συστάσεις της εταιρείας και κάνουν του κεφαλιού τους, με αποτέλεσμα και να 
εκθέτουν την εταιρεία αλλά και να βάζουν σε κίνδυνο ασθενείς. 

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Τίτλος : 

Ασθένεια; ‘Περικόπτεται’ 

Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp#1157 

Όλο ‘κουρέματα’ έχει να επιδείξει ο τομέας υγείας της χώρας μας τελευταία. 

Ξεκινήσαμε με το κούρεμα των ομολόγων, συνεχίσαμε με περικοπές στις αμοιβές 

γιατρών, στις ιατρικές εξετάσεις, στις παροχές του ΕΟΠΥΥ, στα rebate 

φαρμακευτικών και φαρμακοποιών, στις συγχωνεύσεις νοσοκομείων και κλινικών, 

στο χθεσινό νέο κούρεμα των παλαιών χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους 

υγείας. 

 

Και επειδή όλα αυτά αφορούν όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, 

ενδιαμέσως, έρχεται και το φορολογικό, να εξαιρέσει από τα δικαιολογητικά του 

εισοδήματος, τις αποδείξεις για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. 

 

Έτσι, για να συμμετέχουν και οι ασθενείς με τον οβολόν τους… 

 

Και παρότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης αυξάνεται 

η νοσηρότητα του πληθυσμού, με τη φόρα που έχουμε πάρει, μήπως να 

‘περικόψουμε’ και τις ασθένειες;

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp#1157
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Τίτλος : 
Εμπλοκή στην εκκαθάριση των οφειλών 

Με «εμπάργκο» στον ΕΟΠΥΥ απειλούν οι εργαστηριακοί γιατροί 

Μέσο :  

http://www.protothema.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=252436 

Νέος γύρος ταλαιπωρίας αναμένει τους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς όλοι οι πάροχοι του Οργανισμού 
προχωρούν σε επίσχεση εργασίας από την 1η Φεβρουαρίου, διαμαρτυρόμενοι για το 
«κούρεμα» της τάξεως 8% έως 20% που επιβάλλεται στα παλαιά χρέη του ΕΟΠΥΥ.  
Την ίδια στιγμή, όμως, φαίνεται ότι και η αποπληρωμή, με ή χωρίς «κούρεμα», των 
παρόχων, θα είναι μια μακρά, «επίπονη» διαδικασία, όπως άλλωστε συνηθίζεται στο 
πλαίσιο της κλασικής ελληνικής γραφειοκρατίας.  
 
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς όλους τους παρόχους ανέρχονται σε 
περίπου 1,9 δισ ευρώ, ωστόσο για πολύ μικρό τμήμα αυτών έχει προχωρήσει η 
αναγκαία για την αποπληρωμή τους διαδικασία της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση των 
οφειλών προϋποθέτει τον έλεγχό τους και την έγκρισή τους από τους παρέδρους 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
 
Πηγές του υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνουν ότι όσα εντάλματα εκκαθαρίζονται θα 
πληρώνονται αμέσως, ωστόσο αυτό που δεν λέγεται ξεκάθαρα είναι πόσο 
χρονοβόρα είναι η διαδικασία στις δύο φάσεις, του ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ και της 
έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  
 
Μείζον πρόβλημα ελέγχου των οφειλών του είχε ο Οργανισμός Ασφάλισης 
Προσωπικού Δημοσίου (ΟΠΑΔ) καθώς δεν διέθετε προσωπικό για να προβεί στον 
έλεγχο, με αποτέλεσμα να δώσει σε ελεγκτική εταιρία τον έλεγχο των νοσηλίων για 
τη διετία 2000 – 2010. Βάσει των τιμολογίων που είχαν υποβληθεί στον Οργανισμό 
η δαπάνη για νοσηλεία ασφαλισμένων του ανερχόταν σε 12, 4 εκατ. ευρώ, ωστόσο 
η διαδικασία του ελέγχου «έκλεισε» με όφελος 2,1 εκατ. ευρώ για το Ταμείο του 
Δημοσίου και αποκάλυψε «μαύρες τρύπες» στον επιστημονικό και ιατρικό έλεγχο 
των ασθενών.  
 
Ανάλογη λύση εξετάζει και το υπουργείο Υγείας, καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν διαθέτει το 
επαρκές προσωπικό, ενώ κύκλοι των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών 
κέντρων φέρονται έτοιμοι να αντιδράσουν έντονα σε αυτό το μοντέλο ελέγχου.  
 

http://www.protothema.gr/
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=252436


 

[18] 
 

Τα εκκαθαρισμένα εντάλματα ανέρχονται σε 245 εκατ. ευρώ και αυτά που δεν έχουν 
εκκαθαρισθεί ανέρχονται σε 1,6 δισ ευρώ. Από τα 245 εκατ. ευρώ (οφειλές του ΙΚΑ) 
τα 125 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές προς τις φαρμακοβιομηχανίες και τα 120 εκατ. 
ευρώ προς τους υπόλοιπους παρόχους. Επίσης από τις οφειλές του ΤΥΔΚΥ τα 43 
εκατ. ευρώ είναι ελεγμένα και από αυτά, τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν σε γιατρούς και 
τα 13 εκατ. ευρώ σε υπόλοιπους παρόχους. 
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Τίτλος : 
«Ξηλώνεται» το μικροβιολογικό εργαστήριο του ΕΟΠΥΥ 

Μέσο :  

http://www2.rizospastis.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7258475&publDate=24/1/2013 

Την κατάργηση του μικροβιολογικού εργαστηρίου του ΕΟΠΥΥ απέτρεψαν οι 
εργαζόμενοι μαζί με το ΠΑΜΕ στην Ηγουμενίτσα σε μια δυναμική και συνάμα 
ουσιαστική παρέμβαση που πραγματοποίησαν χτες το πρωί στον ΕΟΠΥΥ 
αποτρέποντας τη μεταφορά του βιοχημικού αναλυτή που δρομολογείται λόγω των 
περικοπών, των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό των 
δημόσιων υγειονομικών μονάδων. 

Η λαϊκή κινητοποίηση που συνάντησε την επικρότηση ασθενών και εργαζομένων του 
ΕΟΠΥΥ πραγματοποιήθηκε μετά τη σχετική εντολή από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να 
μεταφερθεί ο βιοχημικός αναλυτής του ΕΟΠΥΥ Θεσπρωτίας στον αντίστοιχο των 
Ιωαννίνων, σπρώχνοντας έτσι τους ασφαλισμένους να πληρώσουν όσοι μπορούν και 
έχουν βέβαια τη δυνατότητα για βιοχημικές εξετάσεις στα ιδιωτικά εργαστήρια. Και 
αυτό γιατί ένας ολόκληρος νομός με την κατάργηση ουσιαστικά του μικροβιολογικού 
στον ΕΟΠΥΥ μένει να εξυπηρετείται για βιοχημικές εξετάσεις μόνο από το 
νοσοκομείο Φιλιατών, αφού στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας δεν έχει 
αντικατασταθεί ο μικροβιολόγος που συνταξιοδοτήθηκε, στο δε Κέντρο Υγείας 
Παραμυθιάς ο βιοχημικός αναλυτής είναι χαλασμένος και δεν έχει επιδιορθωθεί. 

Προκλητικά, μάλιστα, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ απέναντι στους ασφαλισμένους που 
καλούνται πρακτικά να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους λέει ότι οι αιμοληψίες 
θα μεταφέρονται. Δηλαδή, οι ασθενείς της Θεσπρωτίας θα αναμένουν να φτάσουν οι 
αιμοληψίες στο εργαστήριο του ΕΟΠΥΥ στα Γιάννενα και από εκεί να πάρουν 
απαντήσεις με ό,τι συνέπειες συνεπάγεται η χρονοβόρα αυτή διαδικασία στην 
αξιοπιστία των δειγμάτων, στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

Η ανεπάρκεια σε προσωπικό και εξοπλισμό των βιοχημικών εργαστηρίων πάνε χέρι 
χέρι με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των εταιρειών εις βάρος της δημόσιας και δωρεάν 
Υγείας του λαού. Οι βιοχημικές εξετάσεις στα Γιάννενα για τους ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ δε γίνονται, γιατί η εταιρεία απέσυρε το συγκεκριμένο μοντέλο βιοχημικού 
αναλυτή (Otympus AU 560). Επιπλέον, η μονάδα δεν έχει τη δυνατότητα να 
προμηθευτεί αντιδραστήρια, ενώ δεν προβλέπεται διαγωνισμός για την προμήθεια 
αναλυτών. Κινούμενη στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά που καθορίζει η πολιτική σφαγής 
των κοινωνικών δαπανών, εμπορευματοποίησης της Υγείας, η κυβέρνηση με 
πασαλείμματα επιδιώκει να μπαλώσει τα κενά. Γι' αυτό και «περιφέρει» από πόλη σε 
πόλη προσωπικό και εξοπλισμό, συγχωνεύει νοσοκομεία και κλινικές, 
ανακυκλώνοντας και ενισχύοντας το χτύπημα της δημόσιας και δωρεάν Υγείας του 
λαού. 

http://www2.rizospastis.gr/
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7258475&publDate=24/1/2013
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Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας καλεί τους εργαζόμενους και το λαό σε 
αγωνιστική ετοιμότητα και εγρήγορση για να αποτραπεί το ξήλωμα του 
μικροβιολογικού εργαστηρίου του ΙΚΑ στην Ηγουμενίτσα, διεκδικώντας να 
επανδρωθεί το Πολυϊατρείο του ΙΚΑ με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, γιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό και να λειτουργεί επί 24ωρου 
βάσεως, έτσι ώστε να καλύπτονται και να ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες των 
ασφαλισμένων χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση και ταλαιπωρία. 
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Τίτλος : 
Ο Χ. Σταϊκούρας “καρφώνει” τον Α. Λυκουρέντζο για το ύψος 
του κουρέματος των παλαιών χρεών του ΕΟΠΥΥ 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2630-o-x-staikoyras-“karfwnei”-

ton-a-lykourentzo-gia-to-ypsos-tou-kourematos-twn-palaiwn-xrewn-tou-
eopyy 

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας δήλωσε την Τετάρτη ότι 
"αν του είχε δοθεί διαφορετική κατανομή των ποσοστιαίων αναλογιών από το 
Υπουργείο Υγείας, δε θα είχε αντίρρηση να τις υπογράψει". 
Ο λόγος για το κούρεμα κατά 8% έως 20% των παλιών χρεών του ΕΟΠΥΥ και η 
δήλωση αυτή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών έγινε κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο και τα μέλη του δ.σ. του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών. 
Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε στους γιατρούς ότι εγγυάται την αποπληρωμή των οφειλών 
που για τα πρώτα τέσσερα ταμεία του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται στο 1 δις 692 εκ. ευρώ και 
των 240 εκ. για τα ταμεία που εισήχθησαν στη συνέχεια. Στα ποσοστά κουρέματος 
και κατανομής των χρηματικών ποσών στους επί μέρους κλάδους και κατηγορίες 
γιατρών ανέφερε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή, δηλώνοντας ότι αν του είχε δοθεί 
διαφορετική κατανομή των ποσοστιαίων αναλογιών από το Υπουργείο Υγείας, δε θα 
είχε αντίρρηση να τις υπογράψει. 
Η κατανομή προβλέπει: 
1) στους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς, μηνιαίως σε οφειλές έως 4.000 ευρώ 
10% κούρεμα και σε οφειλές άνω των 4.000 ευρώ 20% κούρεμα και 
2) στα Διαγνωστικά Κέντρα, μηνιαίως σε οφειλές έως 15.000 ευρώ 10% κούρεμα και 
σε οφειλές άνω των 15.000 ευρώ 20% κούρεμα. 
Πρόκειται για την ποσοστιαία κατανομή που προτάθηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. 
Λυκουρέντζο και τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Σαλμά, στα ποσοστά που 
προσδιορίζονται 1% για τις φαρμακοβιομηχανίες, 8% για τα νοσήλια των κλινικών 
και 21% για τα υλικά κλινικών και προμηθευτών. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης ανέφερε ότι "ο 
Ιατρικός κόσμος, εδώ και 3 χρόνια πλήρωσε επίσημα το φόρο των οφειλόμενων 
ποσών κατά τη κατάθεση των αποδείξεων και τώρα ήρθε η στιγμή που δε θα 
μπορέσει να πληρωθεί τα ποσά για τα οποία φορολογήθηκε, ενώ ταυτόχρονα 
υπόκειται σε συνεχή κουρέματα (μέσα από το factoring και άλλες οριζόντιες 
περικοπές) στις ιατρικές πράξεις και επισκέψεις». 
"Πρόκειται, συνέχισε ο κ. Γ. Πατούλης, για το μεγαλύτερο και εκτενέστερο 
«κούρεμα» οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας επαγγελματιών και παρόχων υγείας που 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2630-o-x-staikoyras-
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2630-o-x-staikoyras-
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2630-o-x-staikoyras-


 

[22] 
 

πραγματικά θεωρείται αδιανόητο για την επιβίωση των γιατρών αλλά και για την 
ποιότητα παροχής υγείας των ασθενών. 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από τον Αν Υπουργό Οικονομικών: 
1) Το ποσοστό του «κουρέματος» των αμοιβών των γιατρών να είναι πολύ 
μικρότερο του ανακοινωθέντος 
2) Να δοθεί προκαταβολή αποπληρωμής των οφειλών, με την οποία ο κος 
Σταϊκούρας συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το 80% 
αυτών 
3) Για το θέμα του κουρέματος των οφειλών των γιατρών που έχουν εκχωρήσει τις 
απαιτήσεις τους σε εταιρείες factoring, αποφασίστηκε μετά από εισήγηση του κου 
Πατούλη, ειδική συνάντηση του Αν.Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του 
ΙΣΑ με τους γιατρούς και την Πειραιώς factoring για να διευθετηθεί εν όψει του 
κουρέματος της αποπληρωμής των οφειλών τους. 
Ο ΙΣΑ με ανακοίνωσή του "καλεί τον Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο και τον Αν 
Υπουργό Υγείας κ. Σαλμά να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, διότι θα μείνει 
χαραγμένο στη συνείδηση του κάθε γιατρού αλλά και του κάθε ασθενή ότι τα 
μεγάλα συμφέροντα είναι εκείνα που εξυπηρετούνται μέσα από τέτοιες διαδικασίες 
και οι παραγωγοί της Υγείας αδικούνται. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν όλο 
τον υγειονομικό κλάδο απέναντί τους για μια ζωή". 
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Τίτλος : 
Παρέμβαση Ανδρέα Λοβέρδου για τη δίωξη των δύο 
επιθεωρητών του ΣΕΥΥΠ 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2623-parembash-andrea-
loberdoy-gia-th-diwksh-twn-dyo-epithewrhtwn-toy-seyyp 

Η δίωξη των δύο επιθεωρητών, που είχαν διερευνήσει σκάνδαλα στα 

νοσοκομεία Έδεσσας, "Ιπποκράτειο'" Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημιακό 
Λάρισας, προκάλεσε την παρέμβαση του πρώην υπουργού Υγείας Ανδρέα 

Λοβέρδου, το βράδυ της Τρίτης. 
Οι δύο επιθεωρητές είχαν ασχοληθεί με τις υποθέσεις κατάχρησης 

προμήθειας ιατρικών υλικών και με βάση το πόρισμά τους οι εμπλεκόμενοι 
είχαν επιστρέψει στα νοσοκομεία τα χρήματα που είχαν εισπράξει κατά 

παράβαση των συμβάσεων. 

Ωστόσο, οι δύο επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος, επειδή 

καθυστέρησαν να παραδώσουν το πορισμά τους. 
Ο πρώην υπουργός Υγείας μόλις πληροφορήθηκε την εξέλιξη αυτή, 

ανακοίνωσε τα εξής: 
"Με την ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού Υγείας, κατανόησα ότι η 

διαφθορά και η παραοικονομία στο χώρο της Υγείας, ήταν από τις 
σημαντικότερες αιτίες δημιουργίας του δημόσιου χρέους. 

Το Ελεγκτικό Σώμα (ΣΕΥΥΠ) που παρέλαβα, αδυνατούσε να παρέμβει 
ουσιαστικά σε μεγάλες υποθέσεις που ταλάνιζαν την επικαιρότητα, όπως 

π.χ. η ελληνική πτυχή της υπόθεσης DEPYU και η υπόθεση SMITH & 
NEPHEW. 

Με εντολή μου, ανέλαβαν οι εμπειρότεροι επιθεωρητές Βλάχος Αθανάσιος 
και Τανίδης Νικόλαος, να δημιουργήσουν την αναγκαία μεθοδολογία 

ελέγχου, μέσα από σοβαρούς ελέγχους σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 

και Λάρισας. 
Οι έλεγχοι απέδωσαν και για πρώτη φορά επιστράφηκε στο ελληνικό 

δημόσιο το σύνολο της οικονομικής ζημίας. 
Πληροφορήθηκα με έκπληξη από τον Τύπο, πως διώκονται οι εν λόγω 

επιθεωρητές, παρ' ότι ήσαν οι μόνοι που έκαναν άριστα τη δουλειά τους 
και προσέφεραν μεγάλες υπεραξίες στην προάσπιση του δημοσίου 

συμφέροντος. 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2623-parembash-andrea-loberdoy-gia-th-diwksh-twn-dyo-epithewrhtwn-toy-seyyp
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2623-parembash-andrea-loberdoy-gia-th-diwksh-twn-dyo-epithewrhtwn-toy-seyyp
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Οι διώξεις αυτές, αντικειμενικά, απομειώνουν την μεθοδολογία που 

παράχθηκε, συγκαλύπτουν τις υποθέσεις που ερεύνησαν και αποτρέπουν 
κάθε παρόμοια προσπάθεια. 

Καλώ τον υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο να λάβει θέση, αποτρέποντας 
κάθε δυσμενή υπηρεσιακή εξέλιξη, αποκαθιστώντας τα ικανότατα αυτά 

στελέχη και την μεθοδολογία τους". 
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Τίτλος : 

ΔΝΤ: Χρονιά ύφεσης και το 2013 για την Ευρώπη 

Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4094 

Πηγή: tovima.gr 

 

«Η Ευρωζώνη κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία» εκτιμά το Ταμείο. 

Η Ευρωζώνη θα παραμείνει σε ύφεση και το 2013, καθώς η οικονομία της θα 

υποχωρήσει κατά 0,2% εφέτος, εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο 

αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη. 

 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 3,5% (η πρόβλεψη 

του Οκτωβρίου ήταν 3,6%) και κατά 4,1% το 2014, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

αποφευχθούν οι «σημαντικοί» κίνδυνοι στις ΗΠΑ και ιδίως στην Ευρώπη. 

 

«Η Ευρωζώνη εξακολουθεί να συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τις προοπτικές της 

παγκόσμιας οικονομίας», σημειώνεται στην έκθεση του Ταμείου, το οποίο ωστόσο 

αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί «πρόοδος» στο χειρισμό της κρίσης χρέους. 

 

Το ΔΝΤ εκτιμούσε μέχρι σήμερα ότι εφέτος η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα έφτανε 

το 0,2%, όμως πλέον προβλέπει ότι η ύφεση θα συνεχιστεί και το ΑΕΠ θα 

υποχωρήσει κατά 0,2%. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η ανάκαμψη 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4094
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θα ξεκινήσει από εφέτος. 

 

Οι χώρες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα διάσωσης, όπως η Ελλάδα, η 

Πορτογαλία και η Ιρλανδία, αλλά και όσες βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλα 

δημοσιονομικά ελλείμματα, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, θα πρέπει να συνεχίσουν 

τις διαρθρωτικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις τους. 

 

Οι πιο αδύναμες οικονομίες της περιφέρειας της Ευρωζώνης «θα πρέπει να 

στηριχθούν από το κέντρο», μέσω των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

και με την συνέχιση της πορείας προς την τραπεζική ένωση, σημειώνει το ΔΝΤ. 

 

Το 2014 η Ευρωζώνη θα βγει από την ύφεση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη 1%. 

 

Στις ΗΠΑ η ανάπτυξη θα αγγίξει εφέτος το 2% και το 2014 το 3%, όμως το Ταμείο 

κάλεσε την Ουάσιγκτον να αυξήσει «γρήγορα» το ανώτατο όριο του δημοσίου 

χρέους, που έχει ήδη φτάσει στο νόμιμο όριό του, ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος 

στάσης πληρωμών στη χώρα. 

 

Το ΔΝΤ προβλέπει επίσης ότι η ανάπτυξη στην Κίνα θα κυμανθεί γύρω στο 8%, 

όπως και πέρυσι, ενώ η Ιαπωνία θα έχει ανάπτυξη 1,2%. Γενικότερα, ωστόσο,το 

Ταμείο συνιστά να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι στις αγορές. 
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Τίτλος : 

Με Μόντι, Κάμερον και... ΔΝΤ ξεκίνησε το Νταβός 

Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4093 

Πηγή: tovima.gr 

 

«Η ΕΕ θέλει πρόθυμα μέλη», ήταν το μήνυμα του ιταλού πρωθυπουργού. 

Με πρωταγωνιστές τον Μάριο Μόντι, τον Ντέιβιντ Κάμερον αλλά και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ξεκίνησαν την Τετάρτη οι εργασίες του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. 

Ο ιταλός πρωθυπουργός ήταν ο πλέον «λαμπερός» ομιλητής της πρώτης ημέρας 

των εργασιών του Φόρουμ, ενώ ο βρετανός ομόλογός του ήταν ο άνθρωπος που 

διαμόρφωσε την επικαιρότητα της ημέρας, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο - 

άλλωστε το θέμα του εφετινού Νταβός είναι η αναζήτηση τρόπων για την έξοδο της 

Ευρώπης από την κρίση.  

 

Το ΔΝΤ πρωταγωνίστησε επειδή οι προειδοποιήσεις του για «εξασθενημένους 

ρυθμούς ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, παρά τις προσπάθειες των 

κυβερνήσεων να τονώσουν την αναπτυξιακή διαδικασία», επιβάρυνε ακόμη 

περισσότερο το ήδη «παγωμένο» κλίμα που επικρατεί στη χιονισμένη ελβετική 

κωμόπολη. 

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Μάριο Μόντι, αν και τεχνοκράτης, μίλησε 

περισσότερο σαν πολιτικός. Αναφέρθηκε μεν στο οικονομικό πρόγραμμα που 

ακολούθησε η κυβέρνησή του την τελευταία διετία για να αναστείλει τον κατήφορο 

της ιταλικής οικονομίας και της χώρας του εν γένει προς τον γκρεμό (κληροδότημα 

Μπερλουσκόνι), αλλά εστίασε την ομιλία του στο δημοψήφισμα για την παραμονή ή 

http://www.eefam.gr/ne
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4093
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όχι της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που προανήγγειλε σήμερα ο Ντέιβιντ 

Κάμερον (εφ' όσον κερδίσει τις επόμενες γενικές εκλογές). 

 

Ο Μόντι εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Βρετανοί ψηφοφόροι, αν εν τέλει τους 

ζητηθεί, θα αποφασίσουν την παραμονή της χώρας τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 

«Αρκεί απλώς να αναλογιστούν τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους 

στην ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά. 

 

Ο Μόντι, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η ΕΕ χρειάζεται πρόθυμα κράτη-μέλη», 

αποδεικνύοντας με την αποστροφή του αυτή όχι μόνο την ευρωπαϊκή συνείδησή 

του αλλά και το ότι διαθέτει μαεστρία πολιτικού. 

 

Στο ακροατήριο του ιταλού πρωθυπουργού δεν ήταν ο Ντέιβιντ Κάμερον. Ηταν 

όμως η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών 

των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ. 
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Τίτλος : 

PWC: Ανησυχία στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα 

προκαλεί η ασταθής οικονομική ανάπτυξη 
 
 

Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4088 
 

Πηγή: kerdos.gr 

 

Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι ως 

προς τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα ετήσιας παγκόσμιας έρευνας της PricewaterhouseCoopers 

(PwC). 

Ειδικότερα, μόνο το 36% των συμμετεχόντων παγκοσμίως είναι "πολύ 

αισιόδοξοι" για τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησής τους μέσα στους 

επόμενους 12 μήνες, σε αντίθεση με 40% πέρυσι και 48% το 2011. 

 

Πιο μακροχρόνια, η αισιοδοξία των διευθύνοντων συμβούλων παραμένει 

στάσιμη. 

 

Ποσοστό 46% διεθνώς ανέφεραν πως είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές 

ανάπτυξης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, περίπου στο ίδιο ποσοστό με το 

2011. 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4088
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Για την 16η ετήσια παγκόσμια έρευνα της PwC για τους διευθύνοντες 

συμβούλους πραγματοποιήθηκαν 1.330 συνεντεύξεις σε 68 χώρες, κατά 

το τελευταίο τετράμηνο του 2012. 

 

Η πλειοψηφία των διευθύνοντων συμβούλων σε παγκόσμιο επίπεδο 

(52%), αναμένουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει στάσιμη το 

2013, ενώ 28% πιστεύουν ότι θα παρουσιάσει ύφεση και μόνο 18% ότι θα 

βελτιωθεί. 

 

Η κύρια ανησυχία τους για την επόμενη χρονιά, είναι η συνεχιζόμενα 

ασταθής οικονομική ανάπτυξη (81%), καθώς και η αδυναμία κρατών να 

διαχειρισθούν το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος (71%). 

 

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι παγκοσμίως, επικεντρώνουν τη στρατηγική 

τους σε τρεις βασικούς άξονες: - Εντοπίζουν τους κλάδους και τις περιοχές 

όπου υπάρχουν ευκαιρίες και εστιάζουν σε προσεκτικά επιλεγμένες 

δραστηριότητες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην οργανική ανάπτυξη.  

 

Επτά στους δέκα συμμετέχοντες από την Ελλάδα δήλωσαν ότι η 

στρατηγική τους επικεντρώνεται σε λίγες και προσεκτικά επιλεγμένες 

πρωτοβουλίες:  

 

- Βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών τους, περικόπτουν 

τις περιττές δαπάνες, χωρίς όμως να περιορίζουν δραστηριότητες ή 

υπηρεσίες που προσδίδουν αξία και ενδυναμώνουν την επιχείρησή τους. 

- Παρατηρούν τις τάσεις στην αγορά, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις με 

τους πελάτες τους.  

- Αξιολογούν κατά πόσο και σε ποια σημεία οι πελάτες επηρεάζουν τις 

εξελίξεις και, εφόσον χρειάζεται, πραγματοποιούν αντίστοιχες αλλαγές στη 

στρατηγική τους.  

- Επιδιώκουν την καινοτομία, εστιάζοντας όμως στο τελικό αποτέλεσμα. 
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Τίτλος : 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME 

Συνεργασία του Υγεία με την Generali  

 

Μέσο :  
 
http://www.imerisia.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112982

645 
 
 
Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο Ομιλος ΥΓΕΙΑ και η Generali Hellas με σκοπό 
την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφάλισης υγείας. Η συμφωνία προβλέπει 
την πρόσβαση των ασφαλισμένων της Generali Hellas, μέσω του ασφαλιστικού 
προγράμματος, στις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Με το Medical Prime ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει για τον ίδιο και την 
οικογένειά του πλήρη κάλυψη στις μονάδες νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ανεξάρτητα από το ιατρικό του ιστορικό. 
 

http://www.imerisia.gr/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112982645
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112982645
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Τίτλος : 

"Ανοίγει" το χαρτοφυλάκιο του ο όμιλος Novartis 

 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://www.newsnow.gr/article/340369/anoigei-to-xartofylakio-tou-o-
omilos-Novartis.html 

 

Με επενδύσεις στο ερευνητικό του πρόγραμμα θα συνεχίσει και αυτή τη χρονιά ο 

όμιλος Novartis, προσβλέποντας στην... έγκριση επιπλέον 18 φαρμάκων ή ενδείξεων 

για νέες θεραπείες μέσα στην επόμενη διετία. 

 

Από την άλλη ο όμιλος δεν σκοπεύει να προχωρήσει μέσα στο 2013 σε κάποια 

μεγάλη εξαγορά ή συγχώνευση, αποκλείει ωστόσο το ενδεχόμενο αποεπένδυσης 

από υπάρχουσες αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ακόμη και αν αυτές 

κινούνται προς το παρόν εκτός στόχου ή ακόμη και με πτωτικούς ρυθμούς. 

 

Όπως σημείωσε ο Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Joseph Jimenez κατά τη διάρκεια 

της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2012 στην έδρα της Novartis 

στη Βασιλεία, τα προϊόντα που πρόσφατα κυκλοφόρησαν εμφανίζουν ρυθμό 

ανάπτυξης 13% και πλέον αποτελούν το 29% των καθαρών πωλήσεων. 

 

Η χτεσινή πανευρωπαϊκή έγκριση του πρώτου εμβολίου για τη μηνιγγίτιδα Β, του 

Bexsero, σηματοδοτεί τη στρατηγική του ομίλου για την επόμενη τριετία 
. Επίσης, η επιλογή του ομίλου να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων εκτιμάται ότι θα ισοσκελίσει τις απώλειες από τη λήξη δικαιωμάτων 
αποκλειστικής παραγωγής και διάθεσης παλαιότερων φαρμάκων. Μόνο την 
περασμένη χρονιά, ο όμιλος κατάφερε να έχει 17 εγκρίσεις κυκλοφορίας προϊόντων 
και αυτό, σύμφωνα με τα στελέχη του ομίλου, θα αποτελέσει το όχημα για τη 
μετέπειτα ανάπτυξη του ομίλου μετά από μια περίοδο στασιμότητας. 
 
Επίσης ο όμιλος συνεχίσει να κοιτάζει σταθερά προς τις αναδυόμενες φαρμακευτικές 
αγορές, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Βραζιλία, ενώ «βλέπει» 
στα επόμενα πέντε χρόνια την ανάπτυξη και των αγορών της κεντρικής Αφρικής, 
όπου ήδη η Novartis έχει αρχίσει επενδύει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. 
 
Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, ο όμιλος διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα 
κερδοφορίας σε σχέση με το 2011, με τις καθαρές πωλήσεις να φτάνουν τα 56.7 
δισ. δολάρια, σημειώνοντας ελαφρά πτώση 3% στις πωλήσεις. 
capital.gr 

http://www.newsnow.gr/article/340369/anoigei-to-xartofylakio-tou-o-omilos-Novartis.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/340369/anoigei-to-xartofylakio-tou-o-omilos-Novartis.html
http://www.newsnow.gr/article/340369/anoigei-to-xartofylakio-tou-o-omilos-Novartis.html
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Τίτλος : 

Corporate καμπάνια της ELPEN για τα γενόσημα 

φάρμακα 
 

Μέσο :  

http://www.marketingweek.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=2&arId=453

84 

H ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN ξεκίνησε corporate καμπάνια, η 

οποία περιλαμβάνει τηλεοπτικό σποτ και είναι από χθες «στον αέρα». 
Κεντρικό μήνυμα είναι το «Όλοι έχουμε επώνυμο. Το ίδιο και το φάρμακό 

μας».  

Το σποτ παρουσιάζει την σημερινή ταυτότητα της ELPEN, η οποία όπως 
λέει είναι «η πρώτη ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία», παράγει 

«αξιόπιστα ελληνικά επώνυμα γενόσημα φάρμακα», καθώς και 
«πρωτότυπα φάρμακα», εδώ και 50 χρόνια. Την καμπάνια έχει επιμεληθεί 

η εταιρεία Onlime του ομίλου Μ.Πιτσιλίδη.  

 
Ο όμιλος Μ.Πιτσιλίδη είναι εξειδικευμένος στο χώρο της ιατρικής 

επικοινωνίας και των ιατρικών εκδόσεων. Μεταξύ άλλων, εκδίδει και το 
μηνιαίο περιοδικό Life Positive, το οποίο κυκλοφορεί κάθε 3η Κυριακή 

κάθε μήνα από τον Τύπο της Κυριακής.  

http://www.marketingweek.gr/
http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=2&arId=45384
http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=2&arId=45384
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Τίτλος : 

Εργαστήριο του Τμήματος Φαρμακευτικής Αθηνών 

εκσυγχρονίζεται από την Chiesi Ελλάς  

 

Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4091 

Πηγή: healthview.gr 

 

Ένα σύγχρονο και καλά εξοπλισμένο εργαστήριο έχει πλέον στη διάθεσή 

της η ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή Αντώνιου Κολοκούρη, 

μέλους ΔΕΠ του εργαστηρίου Συνθετικής Φαρμακευτικής Χημείας, του 

Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, χάρη στη στήριξη της εταιρείας 

Chiesi Ελλάς. 

Χθες, Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του 

ανακαινισμένου εργαστηρίου. Στον αγιασμό παρευρέθηκαν καθηγητές και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές του τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, ο Διευθυντής 

Τομέα και Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας Γεώργιος Φώσκολος, ο 

Αντώνιος Κολοκούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας 

και άλλα μέλη ΔΕΠ, ενώ από την Chiesi Ελλάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Σταύρος Θεοδωράκης και η κα Βασιλική Λαμπρούση, Market Access & 

Regulatory Affairs Manager.  

Η Chiesi Ελλάς συνεργάστηκε στενά με την ερευνητική ομάδα του 

Αντώνιου Κολοκούρη ώστε να καλυφθούν οι πιο σημαντικές ανάγκες του 

εργαστηρίου και να εξασφαλιστούν βελτιωμένες υποδομές εργαστηριακής 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4091
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έρευνας και εκπαίδευσης καθώς και να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς 

εργασίας.  

Το νέο εκσυγχρονισμένο εργαστήριο περιλαμβάνει σύγχρονους και 

λειτουργικούς πάγκους εργασίας με όλες τις απαραίτητες παροχές (νερού, 

γκαζιού, κενού), δύο εργαστηριακές εστίες αερίων (απαγωγοί), και ειδικό 

ερμάριο αποθήκευσης αντιδραστηρίων.  

Παράλληλα, έχει εξοπλιστεί με δύο νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

πολλών πυρήνων που βοηθούν στην εκτέλεση απαιτητικών βιομοριακών 

προσομοιώσεων με αποτέλεσμα την επίτευξη και δημοσίευση σημαντικών 

ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

Η συνεργασία αυτή χρονολογείται από το 2011 και συνεχίζεται αδιάλειπτα 

έως σήμερα, στηρίζοντας το ερευνητικό έργο της εν λόγω ερευνητικής 

ομάδας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Ελλάς Σταύρος Θεοδωράκης δήλωσε 

σχετικά: «Η επένδυση στην Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση 

αποτελεί προτεραιότητα για την Chiesi, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, με στόχο την ανακάλυψη πρωτοπόρων θεραπειών για τη 

διασφάλιση της υγείας. Με αυτήν την πρωτοβουλία του εκσυγχρονισμού 

μέρους του εργαστηρίου Συνθετικής Φαρμακευτικής Χημείας, υλοποιούμε 

το όραμά μας δίνοντας τη δυνατότητα στους επιστήμονες και ερευνητές να 

διεξάγουν τις έρευνές τους με μεγαλύτερη ευκολία, ασφάλεια, ταχύτητα 

και ακρίβεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εργαστηριακό και τεχνολογικό 

εξοπλισμό. Για την Chiesi Ελλάς αποτελεί καθήκον η προσφορά μας στην 

επιστήμη και την κοινωνία, θέλοντας να αφήνουμε ένα θετικό αποτύπωμα 

και παρακαταθήκη για το μέλλον. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη 

στήριξη σε επιστημονικές προσπάθειες της Πανεπιστημιακής κοινότητας 

ακολουθώντας πιστά τη φιλοσοφία της εταιρείας για αειφόρο ανάπτυξη και 

εκπαίδευση». 

Ο αναπληρωτής καθηγητής Αντώνιος Κολοκούρης σημείωσε ότι, «Η δωρεά 

της Chiesi Hellas εξασφαλίζει στην ερευνητική μας ομάδα, καθημερινά 

ουσιαστικό και απτό αποτέλεσμα. Η ερευνητική μας δραστηριότητα έχει 

γίνει πιο σύγχρονη, λειτουργική, πιο αποτελεσματική αλλά και το 
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εργαστηριακό περιβάλλον είναι σήμερα πιο φιλικό αφού οι συνθήκες 

εργασίας είναι καλύτερες, πιο ανθρώπινες και οι συνθήκες υγιεινής σαφώς 

βελτιωμένες. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για την εκπόνηση 

περισσότερων και πιο σύγχρονων ερευνητικών έργων, ενώ ένα σύγχρονο 

εργαστήριο αποτελεί πόλο έλξης για φοιτητές που θέλουν να 

πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακή έρευνα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό στις 

ημέρες μας να υπάρχουν κινήσεις υποστήριξης της πανεπιστημιακής 

έρευνας στη χώρα μας».
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Τίτλος : 
 
Το πρώτο εμβόλιο για την πρόληψη του μηνιγγιτιδόκκοκου Β 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2626-to-prwto-embolio-gia-thn-

prolhpsh-toy-mhniggitidokkokoy-b 

 
Ένα εμβόλιο, η κυκλοφορία του οποίου θα χαρίσει ανακούφιση σε εκατομμύρια 
γονείς, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χορήγησή του σε βρέφη από την 
ηλικία των δύο μηνών και άνω. 
Πρόκειται για το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας Β (rDNA, 
προσροφημένο), Bexsero®, της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis και η Novartis 
δεσμεύεται να διαθέσει το Bexsero® στην αγορά το συντομότερο δυνατό. 
«Το εμβόλιο για τη μηνιγγίτιδα Β είναι μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των 
τελευταίων 30 ετών», δήλωσε ο Steve Dayman, ιδρυτής της εταιρείας κατά της 
μηνιγγίτιδας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα 
για την αντιμετώπιση της μηνιγγίτιδας μετά την απώλεια του γιου του από την νόσο. 
«Το εμβόλιο», πρόσθεσε, «μπορεί να σώσει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων και να μη ξαναζήσουν άλλοι γονείς την ίδια τραγωδία. Το εμβόλιο πρέπει 
να διατεθεί άμεσα στην αγορά και να ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. 
Η παραμικρή καθυστέρηση σημαίνει απώλεια ανθρώπινων ζωών». 
Μηνιγγιτιδόκοκκος Β 
Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος οροομάδας Β (MenB) είναι βακτηριακή λοίμωξη. Ένας 
από τους λόγους για τους οποίους προκαλεί φόβο και έντονη ανησυχία είναι ότι 
προσβάλλει υγιή άτομα ταχύτατα και χωρίς προειδοποίηση. Τα συμπτώματα συχνά 
μοιάζουν με αυτά της γρίπης με αποτέλεσμα να γίνεται συχνά λανθασμένη διάγνωση 
στα πρώιμα στάδια της νόσου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι γιατροί απλά δεν 
προλαβαίνουν να χορηγήσουν θεραπεία στους ασθενείς ώστε να αποφευχθούν οι 
σοβαρές συνέπειες της νόσου. Περίπου ένα στα δέκα άτομα, που προσβάλλονται 
από τη νόσο θα καταλήξει παρά την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Επίσης, ένας 
στους πέντε ανθρώπους που θα επιβιώσει της νόσου μπορεί να εμφανίσει πολλά 
άλλα σοβαρά προβλήματα, όπως εγκεφαλική βλάβη, δυσλειτουργία της ακοής και 
ακρωτηριασμός των άκρων. Επομένως, η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού είναι η 
καλύτερη άμυνα κατά της επιθετικής αυτής νόσου. 
«Το όραμά μας είναι ένας κόσμος χωρίς μηνιγγίτιδα και προτεραιότητά μας η 
συνεργασία με τους αρμοδίους στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί η ευρεία και 
έγκαιρη πρόσβαση στον εμβολιασμό», δήλωσε ο Andrin Oswald, Division Head, 
Novartis Vaccines and Diagnostics. 
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To Bexsero® αναπτύχθηκε μετά από 20 χρόνια πρωτοποριακής έρευνας, 
χρησιμοποιώντας μία βραβευμένη προσέγγιση, reverse vaccinology - που 
περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση του γενετικού γονιδιώματος του 
μηνιγγιτιδόκοκκου τύπου Β. 
Το προφίλ ασφάλειας και η ανοσογονικότητά του έχουν θεμελιωθεί μέσω εκτενών 
προγραμμάτων κλινικών μελετών που αφορούν νήπια, παιδιά, εφήβους και ενήλικες. 
Ξεκινώντας από την ηλικία των δύο μηνών, το Bexsero® μπορεί να ενταχθεί στα 
Εθνικά προγράμματα εμβολιασμών παιδιών και εφήβων. 
Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι "η έγκριση του Bexsero® υπογραμμίζει την 
ηγετική θέση της Novartis στον αγώνα για την καταπολέμηση της 
μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Τα εμβόλια Bexsero® και Menveo® παρέχουν 
προστασία έναντι και των πέντε κύριων οροομάδων μηνιγγιτιδοκοκκικών βακτηρίων 
(A, C, W-135, Y και B), οι οποίες προκαλούν την πλειοψηφία των περιστατικών 
μηνιγγίτιδας σε όλο τον κόσμο". 
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Τίτλος : 
Η BERGMANN KORD στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για την 
αξιοποίηση των Αυξητικών Παραγόντων, της 
Κυτταροθεραπείας & του PRP στη Δερματολογία 
 

Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20950 

Το επιστημονικό επιτελείο της κλινικής μαλλιών BERGMANN KORD παρακολούθησε 
το  
2ο Διεθνές Συνέδριο για την αξιοποίηση των Αυξητικών Παραγόντων, της 
Κυτταροθεραπείας & του PRP στη Δερματολογία, που πραγματοποιήθηκε στις 18 & 
19 Ιανουαρίου στο Μιλάνο υπό την αιγίδα του International Hair Research 
Foundation.  

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων καινοτόμες τεχνικές και αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης από διακεκριμένους παγκοσμίως γιατρούς 
(Joseph Greco, Jerry Cooley, Fabio Rinaldi κα), που βασίζονται στην εφαρμογή των 
Αυξητικών Παραγόντων, της Κυτταροθεραπείας και του PRP στις θεραπείες 
τριχόπτωσης και τη μεταμόσχευση μαλλιών.  

Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημονικών στελεχών της BERGMANN KORD, 
του προέδρου και των προσκεκλημένων ομιλητών του συνεδρίου επιβεβαίωσε το 
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που εφαρμόζει η BERGMANN KORD στις αντίστοιχες 
μεθόδους αντιμετώπισης της τριχόπτωσης (θεραπείες τριχόπτωσης και 
μεταμόσχευση μαλλιών με αξιοποίηση αυξητικών παραγόντων κα).  

Περισσότερες πληροφορίες για την αξιοποίηση των Αυξητικών Παραγόντων, της 
Κυτταροθεραπείας και του PRP στις θεραπείες τριχόπτωσης και τη μεταμόσχευση 
μαλλιών είναι διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου της BERGMANN KORD 
(www.kord.gr).  
 
BERGMANN KORD  
ΑΘΗΝΑ  
• Λ. Κηφισίας 348, Χαλάνδρι, τηλ: 210 6828888  
• Λ. Συγγρού 203, N. Σμύρνη, τηλ.: 210 9311111  
Website: www.kord.gr  
Email: info@kord.gr  
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