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Τίηινο : 

ΔΠΙΓΔΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΔΙΚΤΩΝ 

Γξακαηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηωλ Διιήλωλ ιόγω 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Μέζν :  
http://www.imerisia.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112983

569 

Δξακαηη θέο επη πη ώζεη ο ζηελ πγεί α η σλ Ειιήλσλ, θπξί σο ζηνπο ρξόλη νπο 
πάζρνληεο, ηνπο θη σρνύο, ηνπο ειη θη σκέλνπο, ηνπο αλέξγνπο θαη  ηνπο κεηαλάζηεο, 
πξνθαιεί  ε νη θνλνκη θή θξί ζε. Σύκθσλα κε ηα ζηνη ρεί α ηεο Εζλη θήο Σρνιήο Δεκόζη αο 
Υγεί αο, ηα ηειεπηαί α ρξόλη α έρνπλ επη δεη λσζεί  νη  δεί θηεο πγεί αο θαη  θπξί σο ε ςπρη θή 
πγεί α ελώ εληππσζη αθό εί λαη  όηη  «έμη  ζηνπο 10 Ειιελεο αλαβάιινπλ ηελ ρξήζε η σλ 
ππεξεζη ώλ ηεο Πξσηνβάζκη αο Φξνληί δαο Υγεί αο, επεη δή ππάξρεη  ζπκκεηνρή. Τν 
βάξνο έρεη  πέζεη  ζηα λνζνθνκεί α επεη δή δελ ππάξρεη  ζπκκεηνρή». Δειαδή, ε 
νη θνλνκη θή θξί ζε αλαγθάδεη  ηνπο Ειιελεο λα κελ πεγαί λνπλ ζηα λνζνθνκεί α, 
θπξί σο ζε εθεί λα πνπ ζα πξέπεη  λα πιεξώζνπλ. Εηζη , θαηαθεύγνπλ ζην ΕΣΥ ζην 
νπνί ν παξαηεξεί ηαη  κεγάιε αύμεζε η σλ αζζελώλ. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 

http://www.imerisia.gr/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112983569
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112983569
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Οπ σο αλέθεξε κη ιώληαο ζην ζπλέδξη ν ν θαζεγεηήο η σλ Οη θνλνκη θώλ ηεο Υγεί αο 
ηεο Εζλη θήο Σρνιήο Δεκόζη αο Υγεί αο, Γη άλλεο Κπξη όπνπινο, ππάξρεη  αλάγθε 
«νιη θήο επαλαθνξάο ζηελ Πξσηνβάζκη α Φξνληί δα Υγεί αο» θαη  ελί ζρπζεο ηεο 
αζθάιη ζεο πγεί αο, δη ά ηεο νξγαλσηη θήο θαη  ηεο ρξεκαηνδνηη θήο αλαζπγθξόηεζεο 
ηνπ ΕΟΠΥΥ.  
Πξόζζεζε όηη  ε πξόζβαζε ζηελ ΠΦΥ εί λαη  δπζρεξήο θαη  ε ρξήζε έρεη  κεη σζεί  
επεη δή ζρεηί δεηαη  κε η δησηη θέο πιεξσκέο θαη  παξαπιεξσκέο, νη  νπνί εο έρνπλ 
κεη σζεί  πιένλ ηνπ 30%, εμαη ηί αο ηεο κεί σζεο ηνπ δη αζέζη κνπ εη ζνδήκαηνο. 
Η Ειπί δα Πάβε, επη κειήηξη α ΕΣΔΥ θαη  αληη πξόεδξνο ηνπ ζπλεδξί νπ, εί πε όηη  «ε 
νη θνλνκη θή θξί ζε έγη λε αη ηί α γη α δπζκελεί ο επηπη ώζεη ο ζηελ πγεί α κε "ζύκαηα" ηη ο 
εππαζεί ο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ». 
Οη  πξνηεξαη όηεηεο γη α ηελ Πνιη ηεί α, όπσο ζεκεη ώζεθε, πξέπεη  λα πεξη ιακβάλνπλ: 
(α) εζλη θό πξόγξακκα εκβνιη αζκώλ γη α ηα ινη κώδε λνζήκαηα, θπξίσο γη α ηα παη δη ά 
θαη  ηη ο επάισηεο νκάδεο, 
(β) εζλη θό ζρέδη ν δξάζεο γη α ηα ρξόλη α λνζήκαηα (θαξδη αγγεη αθά, δη αβήηεο, 
θαξθί λνη ), 
(γ) έιεγρν παξαγόλη σλ θη λδύλνπ (θάπλη ζκα, δη αηξνθή, θ.ά.), 
(δ) ρξήζε νη θνλνκη θώλ εξγαιεί σλ (ηη κέο, θόξνη ), 
(ε) εζλη θό πξόγξακκα πξνζπκπη σκαηη θνύ ειέγρνπ γη α λνζήκαηα, όπσο ν θαξθί λνο 
ηνπ καζηνύ θαη  ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαη  
(ζη) πξνζηαζί α ηεο ςπρη θήο πγεί αο από θαηάζιη ςε & απηνθηνλί εο. 

 



 

[3] 
 

Τίηινο : 

34 θάξκαθα ζηε ιίζηα απαγόξεπζεο ησλ παξάιιεισλ 
εμαγσγώλ  

Μέζν :  
http://www.iatrikostypos.com/ 

 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/10597-34-θάξκαθα-ζηε-
ιίζηα-απαγόξεπζεο-ησλ-παξάιιεισλ-εμαγσγώλ.html 

Λίζηα κε ηα θάξκαθα πνπ απαγνξεύεηαη λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξάιιειεο 
εμαγσγήο, εμέδσζε πξηλ από ιίγν ην ππνπξγείν Τγείαο. 

πγθεθξηκέλα, κεηά ηε δπζιεηηνπξγία πνπ δηαπηζηώζεθε από ηελ θαηάρξεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ησλ παξάιιεισλ εμαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ, ε νπνία 
νδήγεζε ζηελ έιιεηςε θάπνησλ από απηά θαη ζε ζπλέρεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ 
αλαπιεξσηή ππνπξγνύ Τγείαο Μάξηνπ αικά όζνλ αθνξά ζηα κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ειιείςεσλ, ν Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ 
πξνρώξεζε ζήκεξα ζηελ απαγόξεπζε ησλ παξάιιεισλ εμαγσγώλ γηα 34 
θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

Πξόθεηηαη γηα θάξκαθα ηα νπνία θξίζεθαλ αλαληηθαηάζηαηα θαη απαγνξεύζεθε ε 
παξάιιειε εμαγσγή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νκαινπνηεζεί ε αγνξά θαξκάθνπ ζηελ 
ρώξα καο. Η απαγόξεπζε ηεο παξάιιειεο εμαγσγήο γηα απηά ηα 34 ζθεπάζκαηα ζα 
έρεη ηξίκελε δηάξθεηα. 

Γείηε εδώ ηε ιίζηα κε ηα θάξκαθα πνπ απαγνξεύζεθε ε παξάιιειε εμαγσγή ηνπο. 

Αλζή Αγγεινπνύινπ 

 

 

 

 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/10597-34-φάρμακα-στη-λίστα-απαγόρευσης-των-παράλληλων-εξαγωγών.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/10597-34-φάρμακα-στη-λίστα-απαγόρευσης-των-παράλληλων-εξαγωγών.html
http://www.iatrikostypos.com/images/pdfcontent/lista_farmakon.pdf
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ίηινο : 

Από ζαξάληα … λνζνθνκεία ην βάξνο ηεο πεξίζαιςεο! 

 
Μέζν :  
http://www.iatronet.gr/ 
 
 
Γεκνζίεπκα: 

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

Πεξίπνπ 20-25 ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία θαη 10-15 δεπηεξνβάζκηα λνζνθνκεία, 
επσκίδνληαη όιν ην βάξνο ηεο πεξίζαιςεο ζηε ρώξα. Σα ππόινηπα, δελ είλαη 
απνδνηηθά, γηαηί πάληα θάηη ηνπο ιείπεη, μεθηλώληαο από ην αλζξώπηλν δπλακηθό, 
ζπλερίδνληαο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνπο πόξνπο, θαη θπζηθά θαηαιήγνληαο ζην 
ζσζηό κάλαηδκελη! 
 
Απηό ηνλίδεη ν θνζκήηνξαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο θαζεγεηήο Γηάλλεο 
Κπξηόπνπινο, επηζεκαίλνληαο όκσο, πσο ε αλαζπγθξόηεζε γηα νηθνλνκία θιίκαθαο 
δελ έρεη λόεκα αλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ… 
 
Γηαηί ππάξρνπλ ζεκεία ζηε ρώξα πνπ είλαη „ηπθιά‟, δειαδή δελ έρνπλ ηηο 
απαηηνύκελεο ππεξεζίεο πγείαο – νύηε θάλ πξσηνβάζκηαο- κε απνηέιεζκα νη 
αζζελείο λα ρξεηάδεηαη λα ηαμηδεύνπλ καθξηά, γηα λα βξνπλ ηνλ θαηάιιειν γηαηξό.

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Τίηινο : 
Ινκπίλεο κε θάξκαθα εληόπηζε ν ΕΞΟΣΣ 

Μέζν :  

http://www.iatronet.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20993 

 

Πιήζνο πεξηπηώζεσλ απάηεο κε θάξκαθα, αλαθνίλσζε ηελ Πέκπηε ε δηνίθεζε ηνπ 
ΔΟΠΤΤ. 

Πξόθεηηαη θπξίσο γηα πιαζκαηηθή ζπληαγνγξάθεζε, ε νπνία πξνθαιεί ζηνλ 
Οξγαληζκό νηθνλνκηθή αηκνξξαγία. πγθεθξηκέλα: 

ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, βξέζεθαλ ζε θάδν απνξξηκκάησλ θάξκαθα κε 
απνθνιιεκέλεο ηηο ηαηλίεο γλεζηόηεηαο θαη δηαπηζηώζεθε ε εκπινθή 7 ηαηξώλ πνπ 
είραλ ζπληαγνγξαθήζεη ηα θάξκαθα απηά θαη αξθεηώλ θαξκαθνπνηώλ πνπ 
εθηέιεζαλ ηηο ζπληαγέο. Από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνέθπςε όηη ε 
ζπληαγνγξάθεζε θαη εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ απηώλ ήηαλ εηθνληθή. Οη 
αζθαιηζκέλνη ζύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ηνπο δελ ειάκβαλαλ ηέηνηνπ είδνπο 
ζεξαπεία, δελ έπαζραλ από ηηο λόζνπο πνπ αλαγξάθνλην ζηηο ζπληαγέο θαη δελ 
ειάκβαλαλ ηα θάξκαθά ηνπο από ηα θαξκαθεία ζηα νπνία είραλ εθηειεζηεί νη 
ζπληαγέο απηέο. 

ηε Ρόδν, ηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ έδεημαλ εκπινθή ελόο ηαηξνύ θαη δπν 
θαξκαθείσλ ζηελ εθηέιεζε εηθνληθώλ ζπληαγώλ. 

ηε Μπηηιήλε, πιαζκαηηθή ζπληαγνγξάθεζε κε εκπινθή δπν ηαηξώλ ηνπ ΔΤ θαη 
ελόο θαξκαθείνπ.  

ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, δηαπηζηώζεθε κεγάινπ εύξνπο εηθνληθή –πιαζκαηηθή 
ζπληαγνγξάθεζε, κε άιινπ είδνπο όκσο θάξκαθα, θαη κε εκπινθή ελόο ηαηξνύ ν 
νπνίνο είρε ζπληαγνγξαθήζεη εηθνληθά γηα 23 αζθαιηζκέλνπο, 123 ζπληαγέο, ελ 
αγλνία ηνπο, ελόο ειεγθηή θαη αξθεηώλ θαξκαθνπνηώλ. 

ην Ηξάθιεην Κξήηεο, ζε κεγάιε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα ηεο Κξήηεο έρνπλ θαηαηεζεί 
γηα απνδεκίσζε, ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο ζε εθαηνληάδεο αζθαιηζκέλνπο. Η 
ππόζεζε ζρεηίδεηαη κε πξνεγνύκελε πνπ αθνξνύζε ρνξήγεζε ζθεπαζκάησλ εηδηθήο 
δηαηξνθήο αθόκε θαη ζε λεθξνύο θαη έρεη δηαηαρζεί πιήξεο έιεγρνο.  

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20993
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ηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ε έξεπλα έρεη αλαδείμεη πιήζνο από ζηνηρεία πνπ 
θξίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ύπνπηα θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ ζπληαγνγξάθεζε ησλ 
θαξκάθσλ θαη ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθώλ αδεηώλ από ηαηξνύο ηνπ Οξγαληζκνύ. Ο 
έιεγρνο ζπλερίδεηαη ζε πην κεγάιν βάζνο δηόηη νη εκπιεθόκελνη είλαη πνιινί θαη ε 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Οξγαληζκνύ κεγάιε. 

Θδησηηθέο 

ε κεγάιεο Ιδησηηθέο Ιαηξηθέο Μνλάδεο δηαπηζηώζεθε πιήζνο θνξνινγηθώλ 
παξαβάζεσλ θαη εθ πιαγίνπ παξάβαζε ησλ ζπκβάζεσλ δηα ηεο πνιιαπιήο ρξέσζεο 
ΚΔΝ. Οη έξεπλεο ζπλερίδνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ. 

Δπίζεο, δηαπηζηώζεθε εθηέιεζε ηδίσλ ζπληαγώλ ηαπηόρξνλα ρεηξόγξαθα θαη 
ειεθηξνληθά ζε δηαθνξεηηθά θαξκαθεία ή εθηέιεζε ηεο ηδίαο ζπληαγήο δπν θαη ηξεηο 
θνξέο από ην ίδην θαξκαθείν. εκαληηθόο αξηζκόο πεξηπηώζεσλ ζπληαγνγξάθεζεο 
ρσξίο ηελ παξνπζία ηαηξώλ ή ηαηξώλ εθηόο εηδηθόηεηαο ηνπο θαη ζε πνζόηεηεο πέξαλ 
ηεο ζεξαπείαο κελόο θαζώο θαη παξαθξάηεζε βηβιηαξίσλ αζζελείαο. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηώζεθε κεγάινο αξηζκόο ζπληαγνγξάθεζεο ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ 
δελ είλαη ελ δσή, ζπληαγνγξάθεζε ζε αζθαιηζκέλνπο ελ αγλνία ηνπο, 
ζπληαγνγξαθήζεηο ζε βηβιηάξηα πνπ έρνπλ θιαπεί θαη ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ 
δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα. 

Μεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ν ΔΟΠΤΤ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρή 
Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ θαη Δγθιεκαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο, ηελ 
Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη Ηιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο θαη ην ΓΟΔ 
δξνκνινγεί ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, θαηά ησλ ππεπζύλσλ, γηα ηνλ θαηαινγηζκό 
θαη ηελ απόδνζε πάζεο θύζεσο επζπλώλ. 

Η δηνίθεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ απνθάζηζε λα εγγξαθεί ζην Δπξσπατθό Γίθηπν γηα ηελ 
Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο θαη ηεο Γηαθζνξάο ζην ρώξν ηεο Τγείαο (European 
Healthcare Fraud and Corruption Network EHFCN).  

Σα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο απηήο εθηηκώληαη όηη ζα είλαη πνιιαπιά κε ηελ 
ακθίδξνκε ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη εμαζθάιηζε ηερλνγλσζίαο γηα ηηο 
απνηειεζκαηηθόηεξεο πξαθηηθέο θαηαπνιέκεζεο ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ θαη ηελ 
αλάπηπμε θνηλώλ ζηξαηεγηθώλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Τίηινο : 

Ρπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ αθόκα θαη ζε … λεθξνύο! 
 
Μέζν :  
http://www.ygeia360.gr/ 

 

Γεκνζίεπκα:  
 
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2640-syntagografhsh-farmakwn-akoma-kai-
se-nekroys 
 
Δθηεηακέλα θαη δηάζπαξηα ζε όιε ηε ρώξα δίθηπα θαη θπθιώκαηα εηθνληθώλ 
ππεξζπληαγνγξαθήζεσλ θαη εηθνληθώλ απνδεκηώζεσλ εηο βάξνο ηνπ Δζληθνύ 
Οξγαληζκνύ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ), κε ηελ εκπινθή δεθάδσλ γηαηξώλ 
θαη θαξκαθνπνηώλ, αθόκε θαη ηδησηηθώλ θιηληθώλ, δηαπίζησζε κεγάιε θαη 
εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ηνπ Οξγαληζκνύ. 
Δλδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδσζε ηελ Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ 
ζηε δεκνζηόηεηα ε δηνίθεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ: 
"ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο βξέζεθαλ ζε θάδν απνξξηκκάησλ θάξκαθα κε 
απνθνιιεκέλεο ηηο ηαηλίεο γλεζηόηεηαο θαη δηαπηζηώζακε ηελ εκπινθή 7 ηαηξώλ πνπ 
είραλ ζπληαγνγξαθήζεη ηα θάξκαθα απηά θαη αξθεηώλ θαξκαθνπνηώλ πνπ 
εθηέιεζαλ ηηο ζπληαγέο. Από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνέθπςε όηη ε 
ζπληαγνγξάθεζε θαη εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ απηώλ ήηαλ εηθνληθή. Οη 
αζθαιηζκέλνη ζύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ηνπο δελ ειάκβαλαλ ηέηνηνπ είδνπο 
ζεξαπεία, δελ έπαζραλ από ηηο λόζνπο πνπ αλαγξάθνλην ζηηο ζπληαγέο θαη δελ 
ειάκβαλαλ ηα θάξκαθά ηνπο από ηα θαξκαθεία ζηα νπνία είραλ εθηειεζηεί νη 
ζπληαγέο απηέο. 
ηε ΠΞΔΞ ηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ έδεημαλ εκπινθή ελόο ηαηξνύ θαη δπν 
θαξκαθείσλ ζηελ εθηέιεζε εηθνληθώλ ζπληαγώλ. 
ηε ΛΣΘΚΗΜΗ πιαζκαηηθή ζπληαγνγξάθεζε κε εκπινθή δπν ηαηξώλ ηνπ ΔΤ θαη 
ελόο θαξκαθείνπ. 
ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, δηαπηζηώζεθε κεγάινπ εύξνπο εηθνληθή –πιαζκαηηθή 
ζπληαγνγξάθεζε, κε άιινπ είδνπο όκσο θάξκαθα, θαη κε εκπινθή ελόο ηαηξνύ ν 
νπνίνο είρε ζπληαγνγξαθήζεη εηθνληθά γηα 23 αζθαιηζκέλνπο, 123 ζπληαγέο, ελ 
αγλνία ηνπο, ελόο ειεγθηή θαη αξθεηώλ θαξκαθνπνηώλ. 
ην Ηξάθιεην Ιξήηεο ζε κεγάιε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα ηεο Κξήηεο έρνπλ θαηαηεζεί 
γηα απνδεκίσζε, ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο ζε εθαηνληάδεο αζθαιηζκέλνπο καο. 
Η ππόζεζε ζρεηίδεηαη κε πξνεγνύκελε πνπ αθνξνύζε ρνξήγεζε ζθεπαζκάησλ 
εηδηθήο δηαηξνθήο αθόκε θαη ζε λεθξνύο θαη έρεη δηαηαρζεί πιήξεο έιεγρνο. 
ηελ Οεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδνο ε έξεπλα έρεη αλαδείμεη πιήζνο από ζηνηρεία 
πνπ θξίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ύπνπηα θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ ζπληαγνγξάθεζε ησλ 
θαξκάθσλ θαη ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθώλ αδεηώλ από ηαηξνύο ηνπ Οξγαληζκνύ. Ο 
έιεγρνο ζπλερίδεηαη ζε πην κεγάιν βάζνο δηόηη νη εκπιεθόκελνη είλαη πνιινί θαη ε 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Οξγαληζκνύ κεγάιε. 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2640-syntagografhsh-farmakwn-akoma-kai-se-nekroys
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2640-syntagografhsh-farmakwn-akoma-kai-se-nekroys
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ε κεγάιεο Θδησηηθέο Θαηξηθέο Λνλάδεο δηαπηζηώζεθε πιήζνο θνξνινγηθώλ 
παξαβάζεσλ θαη εθ πιαγίνπ παξάβαζε ησλ ζπκβάζεσλ δηα ηεο πνιιαπιήο ρξέσζεο 
ΚΔΝ. Οη έξεπλεο ζπλερίδνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ. 
Δπίζεο, δηαπηζηώζεθε εθηέιεζε ηδίσλ ζπληαγώλ ηαπηόρξνλα ρεηξόγξαθα θαη 
ειεθηξνληθά ζε δηαθνξεηηθά θαξκαθεία ή εθηέιεζε ηεο ηδίαο ζπληαγήο δπν θαη ηξεηο 
θνξέο από ην ίδην θαξκαθείν. εκαληηθόο αξηζκόο πεξηπηώζεσλ ζπληαγνγξάθεζεο 
ρσξίο ηελ παξνπζία ηαηξώλ ή ηαηξώλ εθηόο εηδηθόηεηαο ηνπο θαη ζε πνζόηεηεο πέξαλ 
ηεο ζεξαπείαο κελόο θαζώο θαη παξαθξάηεζε βηβιηαξίσλ αζζελείαο. 
Δπηπιένλ, δηαπηζηώζεθε κεγάινο αξηζκόο ζπληαγνγξάθεζεο ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ 
δελ είλαη ελ δσή, ζπληαγνγξάθεζε ζε αζθαιηζκέλνπο ελ αγλνία ηνπο, 
ζπληαγνγξαθήζεηο ζε βηβιηάξηα πνπ έρνπλ θιαπεί θαη ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ 
δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα". 



 

[9] 
 

  

Τίηινο : 
Οξγηζκέλε αληίδξαζε ηεο ΠΔΦ κεηά ηελ απόθαζε 
«θνπξέκαηνο» ηωλ ρξεώλ ηνπ ΔΟΠΥΥ 

Μέζν :  

http://www.sbctv.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.sbctv.gr/epikairotita/orgismeni-antidrasi-tis-pef-meta-tin-a/ 

 

Μεηά ηελ απόθαζε ηεο πξόζθαηεο δηππνπξγηθήο ζύζθεςεο ππό ηνλ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Υξήζην ηατθνύξα, ηνλ Τπνπξγό Τγείαο, θ. Αλδξέα Θ. 
Λπθνπξέληδν, ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, θ. Γηάλλε Βξνύηζε θαη ηνλ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγό Τγείαο, θ. Μάξην αικά, όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ησλ 
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνο ηνπο παξόρνπο Τγείαο, ν πξόεδξνο ηεο 
Παλειιήληαο Έλσζεο Φαξκαθνβηνκεραλίαο,θ. Γεκήηξεο Γέκνο, πξνρώξεζε ζηελ 
αθόινπζε δήισζε: 

«Μηα αθόκε δπζάξεζηε έθπιεμε κάο επηθύιαμε ε πξόζθαηε δηππνπξγηθή ζύζθεςε 
θαη ε απόθαζε γηα θνύξεκα ησλ νθεηιώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνο ηηο ειιεληθέο 
θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξόληα ππήξμακε ζεαηέο αιιεπάιιεισλ 
θαη ηζνπεδσηηθώλ κεηώζεσλ ησλ ηηκώλ ησλ θαξκάθσλ, νη νπνίεο από ην 72% 
θαηξαθύιεζαλ ζην 40% ηεο ηηκήο ηνπ πξσηνηύπνπ. Δπηπιένλ, αληηκεησπίζακε ην 
δξαζηηθό «θνύξεκα» ησλ νκνιόγσλ πνπ ππνρξεσζήθακε λα ιάβνπκε γηα ηελ 
απνπιεξσκή ησλ λνζνθνκεηαθώλ ρξεώλ θαη καο επηβιήζεθε ε ππνρξεσηηθή 
ζπληαγνγξάθεζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. Κη ελώ ε επηβίσζή καο ήηαλ πηα ζαθώο ππό 
δηαθηλδύλεπζε, ην ηειεησηηθό ρηύπεκα ην έδσζαλ ην rebate, ην θιηκαθσηό rebate 
θαη ην clawback πνπ ππνρξεσζήθακε λα θαηαβάιινπκε πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπκε 
λα ιεηηνπξγνύκε, πνζά πνπ αληηζηνηρνύλ ζπλνιηθά ζην 20% ησλ πσιήζεσλ ησλ 
επηρεηξήζεώλ καο. Έηζη λνκίδακε, κέρξη λα βξεζνύκε αληηκέησπνη κε έλα επηπιένλ 
«θνύξεκα», απηή ηε θνξά ησλ νθεηινκέλσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνο ηε 
θαξκαθνβηνκεραλία. Ση άιιν κπνξνύκε πηα λα ζπκπεξάλνπκε πέξαλ ηνπ όηη θάπνηνη 
πηζηεύνπλ πσο ε επηβίσζή καο είλαη αλεμάξηεηε από ηελ απμαλόκελε ζηέξεζε ησλ 
πόξσλ πνπ καο επηβάιιεηαη. Κη όηαλ ηειηθά ε ειιεληθή θαξκαθνβηνκεραλία 
«ζβήζεη», ζα αλαξσηηνύληαη γηαηί δελ θαηαθέξακε λα ζπλεζίζνπκε ηε ζπληαγή 
ηνπο.» 

Ο.Ε.Φ. 

http://www.sbctv.gr/
http://www.sbctv.gr/epikairotita/orgismeni-antidrasi-tis-pef-meta-tin-a/
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Η Παλειιήληα Έλσζε Φαξκαθνβηνκεραλίαο (Π.Δ.Φ.) εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ησλ 
ειιεληθώλ θαξκαθνβηνκεραληώλ ηεο ρώξαο, πνπ δηαηεξνύλ πεξηζζόηεξεο από 20 
παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα θαη ν θύξηνο όγθνο παξαγσγήο ηνπο αθνξά ζε 
νπζησδώο όκνηα θάξκαθα (γελόζεκα) κε εκπνξηθή νλνκαζία (branded generics) ηα 
νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ ειιεληθή αγνξά θαη εμαγσγέο ζε 60 ρώξεο ζηνλ θόζκν. 
ηνλ θιάδν ηεο ειιεληθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο απαζρνινύληαη 8.500 εξγαδόκελνη, 
πνιινί από ηνπο νπνίνπο είλαη επηζηήκνλεο, πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξαγσγή, ηνλ 
έιεγρν, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε γελνζήκσλ ή /θαη λέσλ 
πξντόλησλ.Σαπηόρξνλα, νη ειιεληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο ζε ζπλεξγαζία κε 
Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη εμσηεξηθνύ«ηξέρνπλ» δεθάδεο εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα. 
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Τίηινο : 
ΘΡΑ: Ξ ΕΞΟΣΣ δηαπνκπεύεη ηνπο γηαηξνύο γηα λα ζπγθαιύςεη ην 
«θνύξεκα» ησλ ηαηξηθώλ ακνηβώλ 

Μέζν :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2645-isao-eopyy-diapompeyei-
toys-giatroys-gia-na-sygkalypsei-to-koyrema-twn-iatrikwn-amoibwn 
 
«Η πξνζπάζεηα δηαπόκπεπζεο ηνπ Έιιελα ηαηξνύ από ηνλ ΔΟΠΤΤ ζηόρν έρεη λα 
ζπγθαιύςεη ην θνύξεκα ησλ ηαηξηθώλ ακνηβώλ», απαληά ν Ιαηξηθόο ύιινγνο 
Αζελώλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
ειέγρσλ ηνπ Οξγαληζκνύ πεξί θπθισκάησλ ππεξζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη 
εηθνληθώλ απνδεκηώζεσλ. 
Ο πξόεδξνο ηνπ ΙΑ Γηώξγνο Παηνύιεο, ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ΔΟΠΤΤ, 
δήισζε όηη «ζε ζπλέρεηα ηεο ζθνδξήο αδηθίαο πνπ επηηειείηαη απέλαληη ζηνπο 
γηαηξνύο κεηά ηε δηππνπξγηθή απόθαζε λα απνπιεξσζεί κέξνο ησλ νθεηιώλ ησλ 
γηαηξώλ θαη όρη ην πνζό πνπ ηνπο αληηζηνηρεί από ην ειιεληθό θξάηνο, ήξζε λα 
πξνζηεζεί ε δηαπόκπεπζε ησλ ηαηξώλ από ηνλ ΔΟΠΤΤ κε ην από 24/1/2013 δειηίν 
ηύπνπ ηνπ ζην νπνίν θαηαζπθνθαληνύληαη νη ηαηξνί". 
Ο ΙΑ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά όηη "κε ην δειηίν ηύπνπ απηό ν ΔΟΠΤΤ ελεκεξώλεη 
ηνπο Έιιελεο γηα ηνλ εμήο έλα ηαηξό πνπ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή πξνέβε ζε 
πιαζκαηηθή ζπληαγνγξάθεζε, πξνζπαζώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λα 
δηθαηνινγήζνπλ ηόζν ηελ θαζπζηέξεζε ζηε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο 
θαζώο επίζεο θαη ζην κεγάιν θνύξεκα πνπ ζα επηρεηξεζεί. Γελ αλαθέξνληαη όκσο 
ζηνπο ρηιηάδεο ηαηξνύο πνπ παξακέλνπλ απιήξσηνη πξνζθέξνληαο ηηο ηαηξηθέο 
ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ. Ο ΙΑ ζε θάζε πεξίπησζε ζπλεγνξεί ζηε ηηκσξία ησλ 
επηόξθσλ , πιελ όκσο πξέπεη λα ελεκεξσζνύκε γηα ηηο ακεηάθιεηεο απνθάζεηο, ην 
νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ πξόθεηηαη λα ζπκβεί κε θαθνήζεηο αληηπεξηζπαζκνύο 
θαη θπλήγη καγηζζώλ. 
Αο ζνβαξεπηνύκε ινηπόλ, ελώλνληαο ηηο δπλάκεηο καο γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ Έιιελα 
αζθαιηζκέλνπ θαη όρη απνπξνζαλαηνιίδνληαο ηνλ θόζκν από ην ζηόρν πνπ δελ είλαη 
άιινο από ηελ εμπγίαλζε ηνπ Αζθαιηζηηθνύ πζηήκαηνο". 
Ο ΙΑ θαιεί ηνλ ΔΟΠΤΤ λα πξνβεί ζε δηόξζσζε ηνπ δειηίνπ ηύπνπ απνθαζηζηώληαο 
ηελ αιήζεηα. 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2645-isao-eopyy-diapompeyei-toys-giatroys-gia-na-sygkalypsei-to-koyrema-twn-iatrikwn-amoibwn
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2645-isao-eopyy-diapompeyei-toys-giatroys-gia-na-sygkalypsei-to-koyrema-twn-iatrikwn-amoibwn
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Τίηινο : 

Έμη ζηνπο 10 Έιιελεο αδπλαηνύλ λα 
επηζθεθζνύλ γηαηξό! 

Μέζν :   

http://www.ygeia360.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2643-eksi-stoys-10-ellhnes-
adynatoyn-na-episkefthoyn-giatro 

Απμάλεηαη δξακαηηθά ην πνζνζηό ησλ Διιήλσλ πνπ αδπλαηεί λα θξνληίζεη ηελ πγεία 
ηνπ, ιόγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ. 
Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο Έιιελεο βξίζθνληαη ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
θαη δελ κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ νδνληίαηξν ή λα ππνβιεζνύλ ζε ζεκαληηθέο 
πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο. Οη πην πνιινί απεπζύλνληαη ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία όηαλ 
πηα ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο επηδεηλώλεηαη. 
ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ν θαζεγεηήο Οηθνλνκηθώλ ηεο 
Τγείαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο, θ. Γηάλλεο Κπξηόπνπινο, νη έμη ζηνπο 
δέθα Έιιελεο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 
Οη ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο, έρνπλ κεησζεί ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, θαηά 50%, ελώ ην 
2012 απμήζεθε θαηά 12%, ζε ζρέζε κε ην 2006, ην πνζνζηό ησλ Διιήλσλ πνπ 
ζεσξεί όηη δελ έρεη θαιή πγεία. 
πσο αλέθεξε ν θ. Κπξηόπνπινο, ε θξίζε πιήηηεη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο 
απηνύο πνπ έρνπλ δάλεηα - ρξέε, ηνπο άλεξγνπο θαη όζνπο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ην 
εηζόδεκά ηνπο. Δπίζεο, πιήηηνληαη νη ρξνλίσο πάζρνληεο, νη θησρνί θαη νη 
ζπληαμηνύρνη. 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2643-eksi-stoys-10-ellhnes-adynatoyn-na-episkefthoyn-giatro
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2643-eksi-stoys-10-ellhnes-adynatoyn-na-episkefthoyn-giatro
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Τίηινο : 
Επηζηνιή θαζεγεηώλ ζε Επξσπαίνπο εγέηεο 

Μέζν :  

http://www.iatronet.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20991 

Αλνηθηή επηζηνιή πξνο ηνπο πνιηηηθνύο εγέηεο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ, 
ζηέιλνπλ επηζηήκνλεο από ηελ Διιάδα, ηελ Ιζπαλία,ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ 
Ιξιαλδία. 
 
ηελ επηζηνιή ηνλίδεηαη, κεηαμύ άιισλ,όηη 'ε Δπξσπατθή πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη,ε 
νπνία πηνζεηήζεθε ην 1992, επηζήκαηλε όηη ηα πξναπαηηνύκελα γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο πγείαο απνηεινύλ ζπληζηώζα όισλ ησλ άιισλ πνιηηηθώλ ηεο Κνηλόηεηαο'. 
 
Οη επηζηήκνλεο ζεκεηώλνπλ όηη ε Δπξσπατθή πλζήθε ηεο Ληζαβόλαο αλαθέξεη 
όηη'...ζηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο,ε Έλσζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηεο ηα πξναπαηηνύκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ πξναγσγή ελόο πςεινύ επηπέδνπ απαζρόιεζεο,ηελ εγγύεζε επαξθνύο 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ηελ 
εμαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 
αλζξώπηλεο πγείαο'. 
 
Δπίζεο,ζηελ Παγθόζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Τγεία(2008) ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 
Τγείαο(ΠΟΤ), όια ηα θξάηε κέιε ηνπ πηνζέηεζαλ ηνλ Υάξηε ηνπ Σαιίλ, όπνπ 
δειώλεηαη όηη'...ηα ππνπξγεία Τγείαο ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηε ζπκπεξίιεςε 
ησλ δεηεκάησλ Τγείαο ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο…'. 
 
Οη επίζεκα πηνζεηεκέλεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο – αλαθέξνπλ –
απαηηνύλ όιεο νη δεκόζηεο πνιηηηθέο λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ επίπησζε πνπ 
έρνπλ ζηελ πγεία θαη λα εμεηάδνπλ ζνβαξά ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο νη νπνίεο 
ειαρηζηνπνηνύλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία.  
 
Γ.Κ. 

 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20991
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Τίηινο : 
Οξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο ΙΕΘΕΑ – Ιέληξνπ Οξνζηαζίαο 
Οαηδηώλ "Λεηέξα" 

Μέζν :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2638-prwtokollo-synergasias-kethea-–-

kentroy-prostasias-paidiwn-mhtera 

ηελ ππνγξαθή πξσηνθόιινπ ζπλεξγαζίαο πξνρώξεζαλ ηελ Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ 
ην Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ (ΚΔΘΔΑ) θαη ην Κέληξν Πξνζηαζίαο ηνπ 
Παηδηνύ Αηηηθήο «Η Μεηέξα» κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ππνζηήξημε ησλ 
εμαξηεκέλσλ εγθύσλ θαη κεηέξσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παηδηώλ ηνπο. 
ηελ παξαπάλσ θαηεύζπλζε πξνβιέπνληαη: 
- ε δεκηνπξγία θνηλώλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ 
εμαξηεκέλσλ εγθύσλ κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο 
- ε θηλεηνπνίεζή ηνπο θαη ε παξνρή πξνηεξαηόηεηαο γηα έληαμε ζε ζεξαπεπηηθέο 
θνηλόηεηεο 
- ε θηλεηνπνίεζή ηνπο κε ζηόρν ηε ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΠΠΑ 
«Η Μεηέξα» θαη ηελ επαθή κε ην παηδί ηνπο 
- ε ππνζηήξημε από ην ΚΔΘΔΑ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηέξσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο 
θηινμελνύληαη ζην ΚΠΠΑ «Η Μεηέξα» 
- ε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δύν θνξέσλ ζε ζέκαηα επνπηείαο, ελεκέξσζεο 
θαζώο θαη ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ έξεπλαο 
- ε πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εμαξηεκέλσλ 
εγθύσλ θαη κεηέξσλ 
- ε πξνώζεζε ελεκέξσζεο γύξσ από ηα ζέκαηα ηεο εμάξηεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο 
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ (έληππα, ηζηνζειίδεο, εθδειώζεηο θ.ιπ.). 

 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2638-prwtokollo-synergasias-kethea-–-kentroy-prostasias-paidiwn-mhtera
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2638-prwtokollo-synergasias-kethea-–-kentroy-prostasias-paidiwn-mhtera
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Τίηινο : 

Γ. Φξαγθηαδάθεο: Τα λέα δεδνκέλα ζηελ πγεία, νη 

πεξηθνπέο θαη ε ιεηηνπξγία ηωλ λνζνθνκείωλ 

 

Μέζν :  

http://www.pmjournal.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.pmjournal.gr/2013/01/fragkiadakis-changes-healthcare-cuts-

operations-hospitals/ 

 

Greek Insiders: Ο νηθνλνκνιόγνο Τγείαο θαη ππνδηεπζπληήο ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ, Γηώξγνο Φξαγθηαδάθεο, κηιά ζηνλ Παλαγηώηε Γαξνπθαιίδε 
γηα ηηο αιιαγέο θαη ηα λέα δεδνκέλα ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο, ηηο πεξηθνπέο θαη ηε 
ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ. 

Ο θ. Φξαγθηαδάθεο αξρηθά αλαθέξεηαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ έρεη ιάβεη ν ρώξνο ηεο 
πγείαο ζην εμσηεξηθό, θαζώο θαη ζην πσο κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζηελ Διιάδα. 
Έπεηηα θάλεη ιόγν γηα ην πόζν εθηθηό είλαη λα εθαξκνζηεί ην reverse innovation 
ζηε ρώξα καο, ζηηο πεξηθνπέο πνπ θάλεη ην θξάηνο, αιιά θαη ζην θαηά πόζν 
κεηξήζηκν είλαη ην θόζηνο ηεο πγείαο. Σέινο, αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο πξνκήζεηαο ησλ 
θαξκάθσλ ζηα λνζνθνκεία θαη ζην ηη ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 
ιεηηνπξγία ηνπο 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/fragkiadakis-changes-healthcare-cuts-operations-hospitals/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/fragkiadakis-changes-healthcare-cuts-operations-hospitals/
http://fragkiadakis-george.posterous.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_innovation
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Τίηινο : 

Η Ιπβέξλεζε ζηεξίδεη ηελ εγεζία ηεο ΕΚΡΑ 

 

Μέζν :  

http://www.kerdos.gr/ 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1867421&nt=103 

ε ζηήξημή ηεο ζηνλ δησθόκελν επηθεθαιήο ηεο ΕΚΡΑ εμέθξαζε ηελ 
Οέκπηε ε θπβέξλεζε, ν νπνίνο θαηεγνξείηαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο 
εηζαγγειείο όηη δηόγθσζε ηερλεηά ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα γηα λα 
επηδεηλώζεη ηελ εηθόλα ηεο ειιεληθήο θξίζεο ρξένπο. "ν ππνπξγείν δελ 
ακθηβάιεη ζε θακία πεξίπησζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίδεηαη 
ην ηξέρνλ πξόγξακκα", είπε ζην Reuters πςειόβαζκν ζηέιερνο ηνπ 
ππνπξγείνπ Ξηθνλνκηθώλ πνπ ζέιεζε λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ.  

 
Ο επηθεθαιήο ηεο ΔΛΣΑΣ Αλδξέαο Γεσξγίνπ έρεη ζην παξειζόλ αξλεζεί όηη 
δηέπξαμε νπνηαδήπνηε παξαηππία, ελώ θαη ε ίδηα ε επξσπατθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία 
Eurostat ηνλ ζηήξημε δεκόζηα, ιέγνληαο όηη ην έιιεηκκα ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνπο 
θαλόλεο ηεο.  

 
Η ειιεληθή θξίζε ρξένπο ππξνδνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2009 όηαλ ε ηόηε 
ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε απνθάιπςε όηη ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα ήηαλ πνιύ 
κεγαιύηεξν από ηα κέρξη ηόηε ζηνηρεία. Ο Γεσξγίνπ ηνπνζεηήζεθε επηθεθαιήο ηεο 
ΔΛΣΑΣ ην 2010, ζην πιαίζην πξνζπάζεηαο λα αλαθηεζεί ε αμηνπηζηία ησλ ειιεληθώλ 
ζηνηρείσλ.  

 
Απερώληαο θαη αλάινγεο δειώζεηο από αμησκαηνύρνπο ηεο ΔΔ, ζηειέρε ηεο 
θπβέξλεζεο ππεξακύλζεθαλ ηνπ έξγνπ ηνπ, ιέγνληαο όηη ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε 
ηελ Eurostat γηα λα επζπγξακκίζεη ηηο κεζόδνπο θαη λα παξάζρεη αμηόπηζηα ζηνηρεία, 
παξά ηηο αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθό ηεο ΔΛΣΑΣ.  

 
"Η Eurostat ήηαλ μεθάζαξε όηη ζεσξεί αμηόπηζηε ηελ αλαζεώξεζε ησλ ειιεληθώλ 
ζηνηρείσλ γηα ην 2009 από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή", είπε ε Emer Traynor, 
εθπξόζσπνο ηνπ Δπηηξόπνπ ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα θνξνινγίαο Algirdas Semeta.  
Παξόι' απηά, εηζαγγειέαο άζθεζε ηελ Πέκπηε θαη ηππηθά δίσμε ζε βάξνο ηνπ 

http://www.kerdos.gr/
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1867421&nt=103
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Γεσξγίνπ θαη άιισλ δύν ζηειερώλ ηεο ΔΛΣΑΣ, επηθαινύκελνο ζηνηρεία όηη 
παξαπνηήζεθαλ ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ 2009, ζύκθσλα κε αμησκαηνύρν από 
ην δηθαζηηθό ρώξν πνπ ζέιεζε λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ.  

 
Ο 52ρξνλνο Γεσξγίνπ, πξώελ ζηέιερνο ηνπ ΓΝΣ, αληέηεηλε όηη ε απόθαζε λα κπεη ε 
ρώξα ζην κεραληζκό ζηήξημεο ήηαλ απόξξνηα ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ παξήγαγαλ 
νη πξνθάηνρνί ηνπ, πξηλ απηόο δηνξηζηεί ζηελ ΔΛΣΑΣ.  

 
"Πξνμελεί εληύπσζε ην γεγνλόο, όηη πνηληθή δίσμε γηα 'εζθαικέλε εθπόλεζε ησλ 
δεκνζηνλνκηθώλ ζηαηηζηηθώλ ηεο Υώξαο' δελ αζθήζεθε όηαλ ηα 'greek statistics' 
απαζρνινύζαλ δηαξθώο ηελ Δπξσπατθή θαη δηεζλή θνηλόηεηα", είπε ν Γεσξγίνπ ζε 
αλαθνίλσζή ηνπ ηελ Πέκπηε.  
"Θα ζπλερίζσ λα ηεξώ ην λόκν, παξά ηηο αληημνόηεηεο", θαηέιεμε.  

 
Η ππόζεζε μεθίλεζε από θαηαγγειίεο απνιπκέλνπ ππαιιήινπ ηεο ΔΛΣΑΣ όηη ν 
Γεσξγίνπ δηόγθσζε ην έιιεηκκα σο κέξνο ζπλσκνζίαο πνπ εμπθάλζεθε από ηε 
Γεξκαλία γηα λα δηθαηνινγεζνύλ ηα απζηεξά κέηξα ιηηόηεηαο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 
νηθνλνκηθή δηάζσζε ηεο Διιάδαο.  
Σν Ννέκβξην ηνπ 2010, ιίγν κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ην έιιεηκκα 
ηνπ 2009 αλαζεσξήζεθε ζε πάλσ από 15% ηνπ ΑΔΠ από 13,6%.  

 
Δάλ θαηαδηθαζηεί γηα παξάβαζε θαζήθνληνο -θαηεγνξία πνπ απνδίδεηαη ζπλήζσο ζε 
όζνπο ππεμαηξνύλ ή θαηαρξάδνληαη δεκόζηα πεξηνπζία-, ν Γεσξγίνπ ζα κπνξνύζε λα 
βξεζεί αληηκέησπνο κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή θάζεηξμε.  

 
Κέρδος online 24/1/2013 19:03  
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Τίηινο : 

ELPEN: Σπνη «Όινη έρνπκε επώλπκν… ην ίδην θαη ηα 
θάξκαθά καο» 
 

Μέζν :  

http://ygeia.tanea.gr/ 

 

Γεκνζίεπκα:  
 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16543&la=1 

  

Πέμπηη 24 Ιανοςαπίος, 2013. Ξεθίλεζε λα πξνβάιιεηαη από ηελ Σξίηε 22 
Ιαλνπαξίνπ ην λέν ηειενπηηθό ζπνη ηεο ELPEN κε θεληξηθό κήλπκα 
«Όινη έρνπκε επώλπκν. Τν ίδην θαη ηα θάξκαθά καο»! Η ELPEN σο 

ε 1ε Διιεληθή Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία, κε ηζρπξό ην αίζζεκα 
επζύλεο επηρεηξεί λα εκθπζήζεη ζην επξύ θνηλό ηελ εκπηζηνζύλε πνπ 

αμίδνπλ λα ραίξνπλ ηα επώλπκα γελόζεκα θαη πξωηόηππα ειιεληθά 
θάξκαθα. Δεκηνπξγώληαο έλα ιηηό αιιά πεξηεθηηθό ζπνη, ε 

ELPENθαηαζέηεη «ηα δηαπηζηεπηήξηά» ηεο, κε ηα 50 ρξόληα παξνπζίαο ηεο 
ζηελ Ειιάδα, θαη ηελ γθάκα ησλ θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ πνπ 

αξρηθά αλαπηύζζεη ζην ηδηόθηεην ππεξζύγρξνλν εξεπλεηηθό θαη 

πεηξακαηηθό ηεο θέληξν θαη θαηόπηλ παξάγεη ζην εξγνζηάζηό ηεο, 
δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ θαξκάθσλ ηεο.  

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο ELPEN θ. Θεόδωξνο Τξύθωλ επηζήκαλε όηη, «Η 

ELPEN νιώθει ιζσςπό ηο αίζζεκα ηεο επζύλεο λα ζπζηεζεί επξύηεξα 
ζηο ελληνικό κοινό ζε μια πποζπάθεια να ‘απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα’ 

γηα ην ειιεληθό επώλπκν θάξκαθν - γελόζεκν θαη πξωηόηππν, πος 
έσει πληγεί ζημανηικά ηο ηελεςηαίο διάζηημα από πολλέρ, και πολλέρ 

θοπέρ άδικερ αποθάζειρ ηηρ ελληνικήρ Πολιηείαρ. Οι Έλληνερ αζζελείο 
αμίδνπλ να έσοςν ηην θαιύηεξε δπλαηή θξνληίδα και εμείρ από ηην 

πλεςπά μαρ οθείλοςμε να ηοςρ βεβαηώζνπκε όηη ε ELPEN θαη ε 

ειιεληθή θαξκαθνβηνκεραλία γενικόηεπα, καηαβάλλοςν καθημεπινά 
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε να έσοςν πξόζβαζε ζε αζθαιή θαη 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

http://ygeia.tanea.gr/
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16543&la=1
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πνηνηηθά θάξκαθα. Άλλυζηε δεν είναι ηςσαίο όηι ηα θάπμακα ηηρ ELPEN 

εξάγονηαι ζε πάνυ από 50 σώπερ και ηηρ ελληνικήρ θαπμακοβιομησανίαρ 
ζε 60 σώπερ ζηον κόζμο, σάπη ζηιρ ζύγσπονερ παπαγυγικέρ μονάδερ, ηο 

εκλεκηό επιζηημονικό δςναμικό, και ηο ςτηλό επίπεδο ηεσνογνυζίαρ και 
ποιοηικών ελέγσυν πος διαθέηοςμε. Η ELPEN από ηην ππώηη ημέπα ηηρ 

ίδπςζήρ ηηρ έσει θέζει υρ πξνηεξαηόηεηα ηελ πξνζθνξά ζηνλ 
άλζξωπν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αλζξώπηλεο δωήο. Αςηό θα 

ζςνεσίζοςμε να ππεζβεύοςμε ειδικά ηώπα πος οι ζςνάνθπυποί μαρ έσοςν 

ανάγκη ελπίδαρ αλλά και οςζιαζηικήρ ςποζηήπιξηρ και πποζθοπάρ». 
 

Μποπείηε να δείηε ηο ηηλεοπηικό ζποη ζηο παπακάηυ link 
http://www.youtube.com/watch?v=bZASFm77orE&feature=yout

u.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bZASFm77orE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=bZASFm77orE&feature=youtu.be
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Τίηινο : 

Οξνεηδνπνηεί γηα ην 2013 ε Novartis, αλακέλεη επηζηξνθή ζηελ 

αλάπηπμε ην επόκελν έηνο 

 

Μέζν :  

http://www.capital.gr/ 

 

Γεκνζίεπκα: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1713739 

 
Σεο Marta Falconi 
 
Βαζηιεία (Dow Jones) – Ο ειβεηηθόο θαξκαθεπηηθόο όκηινο Novartis αλαθνίλσζε όηη 
ηα θαζαξά θέξδε δ΄ ηξηκήλνπ απμήζεθαλ παξά ην όηη νη πσιήζεηο παξέκεηλαλ 
ζηάζηκεο εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνύ από θζελόηεξα θάξκαθα θαη εμαηηίαο ηεο 
κείσζεο ησλ ηηκώλ, αιιά αλακέλεηαη λα αξρίζνπλ λα απμάλνληαη από ην επόκελν 
έηνο. 
 
Η εηαηξεία κε έδξα ζηε Βαζηιεία, ε νπνία κάιηζηα δέρηεθε πιήγκα πξηλ από 
κεξηθνύο κήλεο κε ηελ απώιεηα ηνπ δηθαηώκαηνο επξεζηηερλία γηα ην θάξκαθν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαξδηνπαζείο, Diovan, δήισζε όηη νη πσιήζεηο ηνπ 2013 ζα 
πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο ηνπ 2012 κεηά από ηελ απνξξόθεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 
αληαγσληζκνύ από ηα generic, θαη ζα αλέιζνπλ θνληά ζηα 3,5 δηζ. δνιάξηα. Σα 
ιεηηνπξγηθά έζνδα αλακέλεηαη λα ππνρσξήζνπλ ζε κνλνςήθηα πνζνζηά. 
 
«Μεηά από ηε ιήμε ησλ δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο ην 2013, ην ζπλερέο focus καο 
ζηελ θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα, αλακέλεηαη λα έρεη σο 
απνηέιεζκα νη θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ νκίινπ λα δηακνξθσζνύλ ηνπιάρηζηνλ ζε 
κνλνςήθηα πνζνζηά αύμεζεο ην 2014 θαη ην 2015, κε ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα λα 
απμάλνληαη πεξαηηέξσ ησλ πσιήζεσλ», αλαθέξεη ζηελ αλαθνίλσζε ν δηεπζύλσλ 
ζύκβνπινο Joe Jimenez. 
 
Σα θαζαξά θέξδε ηνπ ηξηκήλνπ πνπ έιεμε ην Γεθέκβξην, ζεκείσζαλ άλνδν ζηα 2,05 
δηζ. δνιάξηα από ηα 1,18 δηζ. δνιάξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, ρακειόηεξα 
ησλ εθηηκήζεσλ ησλ αλαιπηώλ γηα 2,38 δηζ. δνιάξηα. Σν πεξαζκέλν έηνο, ηα θέξδε 
ηνπ δ΄ ηξηκήλνπ είραλ επεξεαζηεί αξλεηηθά από έθηαθηεο απνκεηώζεηο, κεηαμύ ησλ 
νπνίσλ θαη 900 εθαη. επξώ ρξέσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ρακειόηεξεο πξνζδνθίεο 
γηα ηηο πσιήζεηο ηνπ Tektuma, ελόο θαξκάθνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππέξηαζεο. 
 
Οη θαζαξέο πσιήζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ παξέκεηλαλ ζρεδόλ ακεηάβιεηεο, 
ζηα 14,83 δηζ. δνιάξηα, ππεξβαίλνληαο ηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηώλ. Οη πσιήζεηο 
ζηε θαξκαθεπηηθή κνλάδα ήηαλ επίζεο ακεηάβιεηεο ζηα 8,3 δηζ. δνιάξηα, ελώ νη 

http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/News.asp?id=1713739
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πσιήζεηο ηνπ Diovan ππνρώξεζαλ 25% ζηα 992 εθαη. δνιάξηα. Σν θάξκαθν, ην 
νπνίν είρε ηηο κεγαιύηεξεο πσιήζεηο ην 2011, εκθάληζε 5,67 δηζ. δνιάξηα ζε 
πσιήζεηο θέηνο. 
 
Η Novartis αλαθνίλσζε αθόκε όηη ν Daniel Vasella, ν νπνίνο έρεη ππεξεηήζεη ηελ 
εηαηξεία σο πξόεδξνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο γηα 17 ρξόληα, δελ ζα είλαη 
ππνςήθηνο γηα επαλεθινγή ζην δ.ζ., όηαλ απηό ζπλαληεζεί ηνλ επόκελν κήλα. 
 
© Dow Jones Newswires 
 



 

[22] 
 

Τίηινο : 

 

Υεθίζηεθε ην λνκνζρέδην γηα ην λνζνθνκείν «Εξξίθνο Μηπλάλ» 

 

Μέζν :  

http://www.ert.gr/ 

 

Γεκνζίεπκα : 

http://www.ert.gr/politiki/item/30262-Pshfisthke-to-nomoschedio-gia-to-

nosokomeio-%C2%ABErrikos-%CE%9Dtynan%C2%BB 

 

Με ηνλ ππνπξγό Τγείαο Αλδξέα Κπθνπξέληδν λα δηαβεβαηώλεη όηη εμαζθαιίδεηαη ε 
επηβίσζε ηνπ λνζνθνκείνπ «Εξξίθνο Μηπλάλ» θαη όηη δηαζθαιίδνληαη νη ζέζεηο 
ησλ εξγαδόκελσλ, ςεθίζηεθε θαηά πιεηνςεθία ην λνκνζρέδην, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εμαηξεηηθά επεηγνπζώλ αλαγθώλ 
ηνπ Κνηλσθεινύο ηδξύκαηνο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν θ. Λπθνπξέληδνο επαλέιαβε όηη εάλ δελ επηηεπρζεί ε 
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λνζνθνκείνπ «δελ ζα ππάξρεη επόκελε κέξα». Αλαθεξόκελνο δε 
ζηελ έξεπλα πνπ εμειίζζεηαη από ηνλ αξκόδην εηζαγγειέα ζρεηηθά κε θαηαγγειίεο 
(γηα θαθνδηαρείξηζε, αξγνκηζζίεο, ππέξνγθεο ακνηβέο, δηαζπάζηζε πεξηνπζίαο ηνπ 
Δξπζξνύ ηαπξνύ) ν ππνπξγόο Τγείαο αλέθεξε πσο δελ ζα επηηξέςεη ηελ παξακηθξή 
ζθηά. 

«Θα βγνπλ όια ζην θσο, γηα όια όζα θαηαγγέιζεθαλ. Γελ κε ελδηαθέξεη ζε πνηόλ 
ζα θαηαινγηζηνύλ επζύλεο. Σν ππνπξγείν επηζπκεί λα ππάξμεη άπιεην θσο ζηελ 
ππόζεζε», είπε. 

Τπέξ ηνπ λνκνζρεδίνπ ηάρζεθε ν εηζεγεηήο ηεο ΜΔ Δεκήηξεο Τξηζηνγηάλλεο, 
επηζεκαίλνληαο όηη ην «Δξξίθνο Νηπλάλ» πξέπεη λα δηαζσζεί. 

Καηά επί ηεο αξρήο ηάρζεθε ν εηζεγεηήο ηνπ ΡΣΠΘΖΑ Αλδξέαο Ναλζόο 
εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηνπ θαη ζην ελδερόκελν πώιεζεο ηνπ θνηλσθεινύο 
ηδξύκαηνο. 

Δξσηήκαηα γηα ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηπρόλ επζύλεο ηεο γηα ηελ θαθή 
νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε έζεζε ν εηδηθόο αγνξεηήο ηνπ ΟΑΡΞΙ Ρπκεώλ 
Ιεδίθνγινπ, ν νπνίνο, πάλησο, ππεξςήθηζε ην λνκνζρέδην. 

Να δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη λα απνπιεξσζνύλ 
ηα νθεηιόκελα ζηνπο εξγαδόκελνπο, δήηεζε ν βνπιεπηήο ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ 
Παλαγηώηεο Μειάο, ν νπνίνο ςήθηζε ην λνκνζρέδην. 

Να γίλεη δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο, δήηεζε ν βνπιεπηήο ηεο Υξπζήο Απγήο Γεκήηξεο 
Κνπθνύηζεο. 

http://www.ert.gr/
http://www.ert.gr/politiki/item/30262-Pshfisthke-to-nomoschedio-gia-to-nosokomeio-%C2%ABErrikos-%CE%9Dtynan%C2%BB
http://www.ert.gr/politiki/item/30262-Pshfisthke-to-nomoschedio-gia-to-nosokomeio-%C2%ABErrikos-%CE%9Dtynan%C2%BB
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Σίηινο : 
ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Ρην ΡηΕ πξνζθεύγνπλ νη πξνκεζεπηέο ηνπ ΕΡΣ γηα ηα νκόινγα  

Μέζν :  

http://www.imerisia.gr/ 

 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112983

265 

 
Σεο Διέλεο Πεηξνπνύινπ 
ην ηΔ γηα ηα νκόινγα «πιεξσκήο» πνπ δόζεθαλ γηα ηα ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ 
πξνζθεύγνπλ νη πξνκεζεπηέο ηνπ ΔΤ, νη νπνίνη θάλνπλ ιόγν γηα θαηάθνξε αδηθία 
θαη άληζε κεηαρείξηζε ηνπ θιάδνπ αλαθνξηθά κε ηελ ππαγσγή ζην PSI+. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Φνξνινγηθό Ννκνζρέδην, πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 11 Ιαλνπαξίνπ 
2013, πεξηιακβάλεηαη δηάηαμε γηα ηελ απόζβεζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ νη 
εηαηξείεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην πξόγξακκα αληαιιαγήο PSI+ θαη πιεξώζεθαλ 
κε Οκόινγα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ). Αληί όκσο ε θπβέξλεζε, εμεγεί ν θ. 
Παύινο Αξλανύηεο, πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πξνκεζεπηώλ Δπηζηεκώλ 
θαη Τγείαο, λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα απνζβέζνπλ ηε δεκία ζε ζπληνκόηεξν 
ρξόλν, ηηο ππνρξεώλεη λα πεξηκέλνπλ ηξηάληα νιόθιεξα ρξόληα! 
εκεηώλεηαη όηη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010, κε ηνλ λ. 3867/10, ε ηόηε θπβέξλεζε 
ππνρξέσζε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ ΔΤ λα ιάβνπλ νκόινγα γηα ηηο νθεηιέο ηνπ 
2007-2009. Σα «Pharma Bonds» μερώξηδαλ από όια ηα άιια θαζώο ήηαλ νκόινγα 
εμόθιεζεο νθεηιήο, δειαδή κεηαρξνλνινγεκέλεο πιεξσκήο αθνύ ην Γεκόζην 
αδπλαηνύζε λα πιεξώζεη ηελ νθεηιή ηνπ θαη ηελ εμόθιεζε κε άηνθα ηεηξαεηή 
νκόινγα. 
Η ιήςε ηνπο -ηόληζε- δελ ήηαλ επηινγή ησλ πξνκεζεπηώλ αιιά ήηαλ κηα κνξθή 
εμαλαγθαζηηθνύ κνλόδξνκνπ, αθνύ ε λνκηθή δηεθδίθεζή ηνπο ζα απαηηνύζε 
ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο, πνπ θακία εηαηξεία δελ άληερε. 
Απώιεηεο  
«Οη πξνκεζεπηέο ηνπ ΔΤ δελ είλαη απνηακηεπηέο πνιιώ δε κάιινλ δελ είλαη 
επελδπηέο. Καλέλαο επελδπηήο δελ ζα απνδερόηαλ νκόινγα κεδεληθήο απόδνζεο 
όπσο ηα ζπγθεθξηκέλα. Η άκεζε ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζα νδεγνύζε ζε απώιεηεο 35%-
40%, πνπ θακία εηαηξεία ηνπ ρώξνπ, κε ιεινγηζκέλε θεξδνθνξία, δελ ζα άληερε», 
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά. 
ηελ αμία ηεο απαίηεζεο πνπ «εμνθιήζεθε» κε ηα νκόινγα πεξηιακβαλόηαλ ν ΦΠΑ 
ύςνπο ηόηε 19%, πνπ νη εηαηξείεο είραλ απνδώζεη ηνλ επόκελν κήλα από ηελ 
ηηκνιόγεζε, ρσξίο βεβαίσο λα ηνπο έρεη θαηαβιεζεί από ηα λνζνθνκεία. 
Σνλ πεξζηλό Μάξηην, όκσο, θαη κέζσ ηνπ PSI+, ην θξάηνο «παξαβίαζε» ηε ιεγόκελε 
«ξύζκηζε» ηνπ λ. 3867/10 κεηώλνληαο θαηά 53,5% ην ύςνο ηνπ νθεηινκέλνπ 
θεθαιαίνπ θαη παξέηεηλε ηνλ ρξόλν απνπιεξσκήο από 4 ζε 34 ρξόληα. 

http://www.imerisia.gr/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112983265
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112983265
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ύκθσλα κε ηνλ θ. Αξλανύηε, «ε θπβέξλεζε, κε ηελ ππαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
νκνιόγσλ 'πιεξσκήο' ζην PSI+, πξνέβε ζε κηα θαηάθνξε αδηθία θαη άληζε 
κεηαρείξηζε απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν, δηόηη πέξαλ ηνπ όηη θαλέλαο άιινο 
πξνκεζεπηήο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα δελ είρε απνπιεξσζεί κε νκόινγα, 
πξνθαλώο εζειεκέλα ιεζκνλεί όηη ηα νκόινγα απηά δελ ήηαλ απνζεζαπξηζκέλα 
θέξδε, αιιά νθεηιέο πξνο ηηο ηξάπεδεο, όπνπ πάλσ από ην 80% απηώλ ήηαλ 
εθρσξεκέλα ζηηο ηξάπεδεο γηα θάιπςε δαλείσλ». 
Σπεξδαλεηζκόο  
Παξάιιεια, ε πιεηνλόηεηα ησλ εηαηξεηώλ έρεη πεξηνξηζκέλε θεξδνθνξία ιόγσ 
ππεξδαλεηζκνύ εμαηηίαο ηνπ όηη επί ζεηξά δεθαεηηώλ -πνιύ πξηλ από ηελ θξίζε 
ρξένπο ηνπ 2010- ηα λνζνθνκεία ήηαλ νη θύξηνη εθθξαζηέο ηνπ θηλήκαηνο «δελ 
πιεξώλσ». 
Ο πξόεδξνο ησλ πξνκεζεπηώλ ππνζηεξίδεη: «Απηή, ινηπόλ, ε εμαπάηεζε ηεο 
πνιηηείαο -κόλνλ έηζη κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί - νδεγεί ζε πιήξε αθαληζκό ηνλ 
θιάδν, νδεγώληαο ρηιηάδεο επηζηήκνλεο Τγείαο θαη εξγαδόκελνπο ζηελ αλεξγία, 
ζηεξώληαο από πνιύηηκα έζνδα ην θξάηνο, ελώ ζπγρξόλσο ζέηεη ζε κεγάιν θίλδπλν 
ηε δεκόζηα πγεία, αθνύ νη ειιείςεηο ηαηξνηερλνινγηθώλ πιηθώλ έρνπλ γίλεη πιένλ 
αηζζεηέο ζε όια ηα δεκόζηα λνζνθνκεία». 
Δίλαη ζαθέο -θαηαιήγεη- όηη ε επίθιεζε ηνπ αλώηαηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα 
ηελ ππαγσγή απηώλ ησλ νκνιόγσλ ζην PSI+ δελ δηθαηνινγείηαη. Καη δηεπθξηλίδεη: 
«Οη πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ άιιε νδό, από ην λα πξνζθύγνπλ ζηελ ειιεληθή 
δηθαηνζύλε, επηδηώθνληαο ηελ αθύξσζε ηεο έληαμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκνιόγσλ 
ζην PSI+. Πηζηεύνπκε όηη πέξα από ηελ ηζρπξή λνκηθή επηρεηξεκαηνινγία, ε 
ηδηαηηεξόηεηα θαη νη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο βξέζεθαλ ζηα ρέξηα καο ηα 
νκνιόγα 'πιεξσκήο' ζα ηύρνπλ κηαο επλντθήο δηθαζηηθήο έθβαζεο». 
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Τίηινο : 
Οξάζηλε ελέξγεηα απν ην θσηνβνιηατθό πάξθν ηεο Medochemie 
 

Μέζν :  
 

http://www.sigmalive.com/ 
 

Γεκνζίεπκα: 
http://www.sigmalive.com/news/scitech/27091 

 

Σελ πεξηβαιινληηθή ηεο επαηζζεζία, απνδεηθλύεη γηα κηα αθόκα θνξά ε 

Φαξκαθνβηνκεραλία Medochemie δεκηνπξγώληαο ην δηθό ηεο Φσηνβνιηατθό Πάξθν. 

Ήδε, άξρηζε λα δηνρεηεύεη πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην Γίθηπν ηεο ΑΗΚ 

κεγέζνπο 150 KW. 

 

ηόρνο ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο 

ηεο Medochemie είλαη: 

• Η ζπκβνιή ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), πνπ 

εθπέκπεηαη από ηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνύο ζηαζκνύο. 

• Η κείσζε ηεο ξύπαλζεο ζηελ αηκόζθαηξα, θαζώο από ηώξα θαη ζην εμήο, ζα 

εθπέκπνληαη 201.5 tons CO2 ιηγόηεξνη ην ρξόλν. 

 

Η Δπηηξνπή, επηζεκαίλεη όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ είλαη έλα ζηξώκα αεξίσλ 

γύξσ από ηε γε πνπ παγηδεύεη ηε ζεξκόηεηα, όπσο αθξηβώο ην πιαζηηθό θάιπκκα 

παγηδεύεη ηε ζεξκόηεηα ελόο ζεξκνθεπίνπ. 

http://www.sigmalive.com/
http://www.sigmalive.com/news/scitech/27091
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ίηινο : 

Κέληξν Δξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο από ηελ Procter & 

Gamble 

 

Μέζν :  

http://www.eefam.gr/ 

 

Γεκνζίεπκα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4097 

 
 

Πέκπηε 24 Ιαλ 2013 

Πεγή: tovima.gr 

 

πλάληεζε Α. ακαξά κε ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. 

«Ο Πξσζππνπξγόο Αληώλεο ακαξάο είλαη αλνηρηόο ζε λέεο ηδέεο θαη 

ηδηαίηεξα πσο κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέζα από 

ην Κέληξν Εξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο πνπ δεκηνπξγήζακε ζηελ Αζήλα» 

αλέθεξε κεηαμύ ησλ άιισλ ν Δεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο αληηπξόεδξνο 

ηεο P&G Global Business Units, ζρνιηάδνληαο ηελ 45ιεπηε ζπλάληεζε κε 

ηνλ Πξσζππνπξγό, ηελ νπνία ραξαθηήξηζε «πνιύ ζπνπδαία». Καη 

πξόζζεζε πσο ζπλάληεζε έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

βνεζήζεη ηελ βηνκεραλία.  

Πξόζζεζε αθόκε όηη «δελ ήηαλ κηα εζηκνηππηθή ζπλάληεζε θαη 

δηαπηζηώζακε όηη ν θ. ακαξάο ζεσξεί όηη ε βηνκεραλία είλαη κέξνο ηεο 

ιύζεο» θαη «καζαίλεηο πνιύ από ηελ θξίζε. Η θξίζε θαη ε επθαηξία είλαη ε 

ίδηα ιέμε, ιέλε νη Κηλέδνη. Είκαζηε 52 ρξόληα ζηελ Ειιάδα θαη ζθνπεύνπκε 

λα κείλνπκε γηα άιια 150».  

Ωζηόζν δελ απνθάιπςε ηα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο ιέγνληαο πσο πξόθεηηαη 

αθόκε γηα ηδέεο, αιιά έζπεπζε λα ηνλίζεη όηη ζύληνκα κία από απηέο ζα 

πινπνηεί.  

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4097
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Πηζαλόλ λα αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ θαη λα είλαη πξντόλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Σνπξηζκνύ κε ην Κέληξν Εξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο.  

Καηά ηα άιια ν θ. Παλαγησηόπνπινο θη ν Οιιαλδόο πξόεδξνο θαη 

δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο P&G Hellas AE Ρόκπεξη Φαλ Παπειέληακ 

παξνπζίαζαλ ηελ Σεηάξηε ην βξάδπ ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ ην Κέληξν 

Εξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, ην νπνίν είλαη ην ηξίην πνπ δαζέηεη ν 

ακεξηθαληθόο πνιπεζληθόο όκηινο ζηελ Εξώπε. Σα άιια δύν βξίζθνληαη 

ζηελ Αγγιία θαη ηελ Γεξκαλία.  

Οπσο αλέθεξαλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

λένπ θαη ππεξζύγρξνλνπ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ 

θαιύηεξε πξνώζεζε αθόκε θαη θπβεξλεηηθώλ δξάζεσλ, όπσο είλαη νη 

ηνπξηζηηθέο θακπάληεο.  

Η δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ έρεη θαη ζπκβνιηθό ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ όηη 

θαη΄απηό ηνλ ηξόπν ηνλίδεηαη ε απόθαζε ηνπ πνιπεζληθνύ νκίινπ λα 

παξακείλεη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο.  

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ ηηκώλ θαη ηη ζθνπεύεη λα πξάμεη ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 2013 ε Πξόθηεξ, είπαλ όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κείσζεο ησλ ηηκώλ, 

ελίζρπζεο ησλ πξνζθνξώλ, θαζώο – θη απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό – 

θαη ε δηακόξθσζε ραξηνθπιαθίνπ θζελόηεξσλ πξντόλησλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ζήκεξα ε ειιεληθή αγνξά ηξνθνδνηείηαη από ην εξγνζηάζην 

ηεο Πξόθηεξ ζηε Γεξκαλία, αιιά δηαζέηεη θαη εξγνζηάζην ζηελ Πνισλία, ε 

νπνία θαιύπηεη ηελ Αλαηνιηθή Επξώπε.  

Αξγά ην απόγεπκα ηεο Σεηάξηεο πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ηνπ 

Κέληξνπ Εξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, παξνπζία ηνπ πξέζβε ησλ ΗΠΑ ζηελ 

Ειιάδα Νη. κηζ, ηνπ ππνπξγνύ Εμσηεξηθώλ Δ. Αβξακόπνπινπ, ηνπ 

πθππνπξγνύ Αλάπηπμεο Αζ. θνξδά, ηνπ δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ ηνπ 

Invest in Greece η. Ηζαΐα, ελώ παξεπξέζεθαλ πνιινί εθπξόζσπνη ηνπ 

νξγαλσκέλνπ ιηαλεκπνξίνπ θαηαλαισηηθώλ εηδώλ. 

Η P&G θαηαηάζζεηαη ζηελ 24 ζέζε ζηε ιίζηα κε ηηο πην θαηλνηόκεο 

εηαηξείεο παγθνζκίσο κε ην εηήζην πξόγξακκά ηεο γηα R&D λα αγγίδεη ηα 2 

δηζ. δνιάξηα.  
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ε όηη αθνξά ζηελ πνξεία ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ε P&G Ειιάο ΕΠΕ 

απνηειεί έλαλ από ηνπο ηζρπξόηεξνπο παίθηεο ηεο ρώξαο. Τπελζπκίδεηαη 

όηη ζηε ρξήζε πνπ νινθιεξώζεθε ζηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ 2012 (2011/2012) 

νη πσιήζεηο ηεο δηακνξθώζεθαλ ζηα 350,351 εθαη. επξώ από 419,734 

εθαη. επξώ (1/7/2010-30/6/2011) κε ηα θέξδε πξν θόξσλ λα θζάλνπλ 

ηα 10,437 εθαη. επξώ έλαληη 11,242 εθαη. επξώ.  
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Τίηινο : 

Έξεπλα: Η αλαθξίβεηα ηωλ Smartphone εθαξκνγώλ 
πγείαο 
 

Μέζν :  

http://www.pmjournal.gr/ 

 

Γεκνζίεπκα:  
http://www.pmjournal.gr/2013/01/study-inaccuracy-of-smartphone-
health-apps/ 

 

Σελ απόδνζε ησλ εθαξκνγώλ (apps) πγείαο ησλ smartphone ζπζθεπώλ εμέηαζαλ 
αλαιπηέο πνπ δεκνζίεπζαλ ηε κειέηε ζην έληππν ηνπ Ακεξηθαληθνύ Θαηξηθνύ 
Ρπιιόγνπ (JAMA). πγθεθξηκέλα, έιεγμαλ εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
ππνινγηζκό ηνπ θηλδύλνπ κειαλώκαηνο ζην δέξκα θαη δηαπίζησζαλ όηη 3 από ηηο 4 
έθαλαλ ιάζνο εθηίκεζε γηα ηνπιάρηζηνλ ην 30% ησλ πεξηπηώζεσλ. 

Η κειέηε αλαθέξεη όηη ε εμάξηεζε από εθείλεο πνπ δελ ππόθεηληαη ζε επνπηεία από 
αξκόδηνπο θνξείο θαη δελ ιακβάλνπλ επίζεο ηαηξηθή έγθξηζε, κπνξεί λα ζπκβάιεη 
ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηάγλσζεο κειαλώκαηνο θαη δπλεηηθά λα βιάςεη ηνπο 
ρξήζηεο. 

Ο John Mack, εθδόηεο θαη ζπληάθηεο πνπ εηδηθεύεηαη ζην θαξκαθεπηηθό κάξθεηηλγθ 
αλαθέξεη όηη “ε έξεπλα απηή απνηειεί από ηηο πξώηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ αθξίβεηα 
ησλ εθαξκνγώλ πγείαο θαη πηζαλόηαηα δελ ζα είλαη ε ηειεπηαία. Αξγά ή γξήγνξα θαη 
ηα applications ησλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξηώλ ζα ππόθεηληαη ζε έιεγρν από 
αθαδεκατθνύο, αιιά θαη από ηελ ακεξηθαληθή Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ 
(FDA)”. 

“Κάπνηεο εθαξκνγέο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο κπνξεί λα ζπιιέγνπλ πξνζσπηθά 
ζηνηρεία δίρσο λα ελεκεξώλνπλ επαξθώο ηνπο ρξήζηεο ή θαη αθόκε λα 
ρξεζηκνπνηνύλ απηζηνπνίεηνπο αιγόξηζκνπο γηα ηε δηάγλσζε”, πξνζζέηεη ν ίδηνο.  

ηελ έξεπλα πάλησο γίλεηαη ιόγνο γηα ηέζζεξηο εθαξκνγέο (δελ αλαθέξζεθαλ ηα 
νλόκαηά ηνπο) πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αμηνινγνύλ θσηνγξαθίεο ηνπ δέξκαηνο θαη 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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λα ελεκεξώλνπλ γηα ηελ πηζαλόηεηα αλάγθεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Οη ηξεηο από 
εθείλεο ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ απηνκαηνπνηεκέλν αιγόξηζκν γηα ηελ αλάιπζε ηεο 
εηθόλαο, ελώ ε ηέηαξηε δεηά άδεηα γηα λα ηηο ζηείιεη ζε δεξκαηνιόγν θαη λα 
επηζηξέςεη ηελ δηάγλσζε εληόο 24 σξώλ. 

Σηο εθαξκνγέο απηέο νη αλαιπηέο ηηο δνθίκαζαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ 60 
θσηνγξαθίεο κε κειάλσκα θαη 128 κε θαινήζεηο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο. πσο ήηαλ 
αλακελόκελν, ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο ήηαλ πεξηζζόηεξν επηηπρήο ζηελ 
θαηάιιειε εθηίκεζε ησλ πεξηπηώζεσλ. Οη ηξεηο εθαξκνγέο όκσο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ αιγόξηζκνπο, ιαλζαζκέλα ραξαθηήξηζαλ ην 30% ησλ πεξηπηώζεσλ 
σο “κε αλεζπρεηηθέο”, ελώ εθείλε πνπ δεηά ηελ εθηίκεζε δεξκαηνιόγνπ έθαλε 
ιάζνο κόλν ζε κία πεξίπησζε από ηα 53 κειαλώκαηα. 

Η κειέηε επίζεο ζεκεηώλεη όηη: 

 Πεξηζζόηεξεο από 13 ρηιηάδεο εθαξκνγέο πγείαο είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο 
θαηαλαισηέο 

 Γύν-ηξίηα ησλ γηαηξώλ ρξεζηκνπνηνύλ smartphone applications ζηελ άζθεζε 
ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο 

 Διάρηζηεο από εθείλεο έρνπλ αμηνινγεζεί από εηδηθνύο 

 Οη πεξηζζόηεξεο πνπ πξνσζνύληαη απεπζείαο ζε θαηαλαισηέο δελ έρνπλ 
ιάβεη θαλ αμηνιόγεζε 

Η ππεξεζία FDA αλακέλεηαη όηη ζα ζέζεη έλα θαλνληζηηθό πιαίζην γηα θάπνηεο 
ηαηξηθέο εθαξκνγέο, σζηόζν δελ είλαη ζαθέο ην πνηεο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηη ζα 
επηθέξεη απηό.  
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ζπλέδξην-γπλαηθνινγηθήο-νγθνινγίαο.html 

 

Η Διιεληθή Δηαηξία Γπλαηθνινγηθήο Ογθνινγίαο δηνξγαλώλεη ην 7ν Παλειιήλην 
πλέδξην Γπλαηθνινγηθήο Ογθνινγίαο, ην νπνίν ζα ιάβεη ρώξα ζην Ίδξπκα 
Δπγελίδνπ ζηελ Αζήλα από ηελ Παξαζθεπή 25 Ιαλνπαξίνπ έσο ηελ Κπξηαθή 27 
Ιαλνπαξίνπ 2013. 

Οη δηαθεθξηκέλνη έιιελεο θαη μέλνη νκηιεηέο ζα θαιύςνπλ όιν ην θάζκα ηεο 
ζύγρξνλεο Γπλαηθνινγηθήο Ογθνινγίαο, εζηηάδνληαο ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαζώο 
θαη ηηο λεώηεξεο ζεξαπείεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηε ρώξα καο θαη ην εμσηεξηθό. 

Η πξώηε κέξα ηνπ πλεδξίνπ αθνξά θπξίσο ηνλ θαξθίλν ηνπ ελδνκεηξίνπ, ν νπνίνο 
ζπληζηά ηνλ ζπρλόηεξν γπλαηθνινγηθό θαξθίλν ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Οη νκηιίεο 
εζηηάδνληαη ζε ελδηαθέξνληα ζέκαηα όπσο ε ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ 
θαξθίλνπ ηνπ ελδνκεηξίνπ ζε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο, γεγνλόο πνπ ηνπο 
επηηξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηε κήηξα θαη ζπλεπώο ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο 
ηθαλόηεηα. Θα αλαθεξζνύλ επίζεο κέζνδνη ρεηξνπξγηθήο πξνζέγγηζεο θαζώο θαη ε 
επηθνπξηθή ζεξαπεία πνπ ζα δνζεί ζηηο αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ. Η πξώηε κέξα 
πεξηέρεη επίζεο νκηιίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ θαξθίλν ηνπ αηδνίνπ, ηε ζπαληόηεξε 
λενπιαζία ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία πιήηηεη θπξίσο 
κεγαιύηεξεο ειηθίαο γπλαίθεο. Θα αθνινπζήζεη ε ελαξθηήξηα ηειεηή κε κία ηδηαίηεξα 
ελδηαθέξνπζα ηόζν ζε επηζηεκνληθό όζν θαη ζε θηινζνθηθό επίπεδν δηάιεμε, από 
ηνλ δηαθεθξηκέλν ζε παγθόζκην επίπεδν ηζπαλό Γπλαηθνιόγν Ογθνιόγν, Dr. Luis 
Chiva. 

Σν άββαην, ε κέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Οη 
ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο λενπιαζίαο είλαη πνιιέο αθνύ είλαη γλσζηό όηη 
παξνπζηάδεηαη ζπρλόηεξα ζε αζζελείο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο. Θα ζπδεηεζνύλ νη 
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λεώηεξεο εμειίμεηο ζηε δηάγλσζε ησλ πξνθαξθηληθώλ αιινηώζεσλ, ε ρεηξνπξγηθή 
αληηκεηώπηζε ησλ πξώτκσλ ζηαδίσλ αιιά θαη νη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα 
πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λόζνπ. Να ζεκεησζεί όηη κεγάιν κέξνο ησλ νκηιηώλ ζα 
αθνξνύλ ηελ πξσηνγελή πξόιεςε κε ηα λεώηεξα δεδνκέλα γηα ηα εκβόιηα θαηά ηνπ 
αηηηνινγηθνύ παξάγνληα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνλ ηό HPV. Θα 
αθνινπζήζεη Ογθνινγηθό πκβνύιην κε ηελ παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ 
πεξηζηαηηθώλ ζρεηηθώλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε λενπιαζία. 

Η ηειεπηαία κέξα ηνπ πλεδξίνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαξθίλν ησλ σνζεθώλ. Απνηειεί 
ην λεόπιαζκα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηε ρεηξόηεξε 
πξόγλσζε, δεδνκέλνπ όηη ε πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ δελ παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα 
θαη έηζη δηαγηγλώζθεηαη ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λόζνπ. Οη νκηιίεο αλαιύνπλ ηηο 
ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο θαη ηε ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε, όπνπ απηή κπνξεί λα 
εθαξκνζζεί αιιά θαη ηηο πξνρσξεκέλεο θαη βαξηέο επεκβάζεηο νη νπνίεο 
δηεθπεξαηώλνληαη ζηηο αζζελείο πξνρσξεκέλσλ ζηαδίσλ πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηε 
κεδεληθή ππνιεηπόκελε θαξθηληθή λόζν. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 
θαηλνύξγηεο εμειίμεηο ζηε ρεκεηνζεξαπεία, ε νπνία ζπλήζσο αθνινπζεί κεηά ην 
ρεηξνπξγείν κε ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ λεώηεξσλ παξαγόλησλ. 

Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε αλαθνξά ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα αζζελώλ 
κε ηειηθά ζηάδηα γπλαηθνινγηθνύ θαξθίλνπ. Η νκηιία απηή ελδερνκέλσο λα δώζεη ηελ 
επθαηξία κίαο πεξηζζόηεξν θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θαζώο θαη ζθέςεηο 
γηα ηηο κεζόδνπο βειηίσζεο ηνπ πόλνπ αιιά θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ αζζελώλ κε 
ηειηθά ζηάδηα γπλαηθνινγηθώλ θαξθίλσλ. 

Θαηξηθόο ύπνο 

 

 

  
 


