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Τίτλος : 
Χωρίς πίστωση τα φάρμακα για τον ΕΟΠΥΥ από 3 
Δεκεμβρίου 

Μέσο :  

http://www.madata.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.madata.gr/epikairotita/social/239977.html 

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ από σήμερα 3 Δεκεμβρίου θα 

συνεχίσουν να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν μετρητοίς για τις 

φαρμακευτικές τους δαπάνες και στη συνέχεια να απευθύνονται στο Ταμείο τους, 

προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό της δαπάνης. Οι φαρμακοποιοί το Σάββατο κατά 

τη συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποφάσισαν να συνεχίσουν να 

μην εκτελούν τις συνταγές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ). 

Οι φαρμακοποιοί ζητούν την αποπληρωμή των συνταγών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, των 

παλαιών χρεών που χρονολογούνται από το 2011 και αφορούν οφειλές των Ταμείων που 

εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, χρονοδιάγραμμα πληρωμών για συνταγές Οκτωβρίου- 

Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των 60 ημερών που ορίζει ο νόμος, συμψηφισμό με 

την εφορία, κατάργηση του αναδρομικού rebate (έκπτωση) και επιβολή δίμηνης πίστωσης 

από τις φαρμακευτικές εταιρίες. Επίσης, ζητούν χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και στήριξη 

της Δημόσιας Υγείας.  

 

Η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) διαπίστωσε ότι 

συνεχίζεται η «ασυνέπεια πληρωμών του ΕΟΠΥΥ και εκκρεμούν μια σειρά κρίσιμων 
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ζητημάτων (φορολογία, αναδρομικό rebate κλπ), με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η 

φαρμακευτική περίθαλψη και να δυσχεραίνεται η βιωσιμότητα του ελληνικού φαρμακείου». 

 

Εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών προς τους φαρμακοποιούς, αποτελεί προτεραιότητα για 

το κράτος η εξόφληση μέρους της δαπάνης για τα φάρμακα από τα χρήματα της δόσης, ενώ 

ποσό περίπου 2,6 δισ. ευρώ θα δοθεί για τις υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ.  

 

Ωστόσο, μέχρι να εισρεύσουν τα πρώτα χρήματα που είναι απαιτητά από τους 

φαρμακοποιούς και αφορούν τόσο τις τρέχουσες υποχρεώσεις όσο και τα παλαιά χρέη, ο κ. 

Αμπατζόγλου πρότεινε συνέχιση των κινητοποιήσεων. 

 

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε 

στις επαφές που έχουν γίνει με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους κυβερνητικούς και 

υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίες θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα. 
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Τίτλος : 
Ανακοινώνεται η πρόταση 
Για τη μείωση του χρέους έως 40 δισ. ευρώ ξεκινά η 
επαναγορά ομολόγων 
 

Μέσο : 
http://news.in.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231224713&ref=newsletter 
Αθήνα 
Τις λεπτομέρειες της πρότασης για την επαναγορά χρέους αναμένεται να δημοσιοποιήσει 

ακόμα και τη Δευτέρα ο ΟΔΔΗΧ και η αγορά αναμένει με αγωνία τη δημοσιοποίηση των 

όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, προκειμένου να δει αν θα συμμετάσχουν οι κάτοχοι των 

ομολόγων συνολικού ύψους 63 δισ. ευρώ που προέκυψαν μετά το PSI και ειδικότερα οι 

ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.  

 

Στόχος του προγράμματος είναι να δαπανηθούν κεφάλαια της τάξεως των 10 δισ. ευρώ 

περίπου, για να εξαγορασθούν ομόλογα ονομαστικής αξίας 40 δισ. ευρώ και η καθαρή 

μείωση του χρέους να διαμορφωθεί στα 30 δισ. ευρώ. 

 

Το τίμημα που προσφέρει η Αθήνα για τα ομόλογα βάσει της διαδικασίας εξαγοράς που 

γίνεται σε εθελοντική βάση δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από την τιμή κλεισίματος της 

23ης Νοεμβρίου. 

 

Επειδή υπάρχουν ομόλογα διαφορετικής διάρκειας, το εύρος της τιμής της επαναγοράς τους 

αναμένεται να κυμαίνεται από 25,15 σεντς στο ευρώ, έως 34,41 σεντς. 

 

Επιφυλάξεις στις τράπεζες 
 

Από την πλευρά των τραπεζών υπάρχουν επιφυλάξεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, 

όπως άλλωστε φάνηκε στη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα με τους 

εκπροσώπους της ΕΕΤ την περασμένη Παρασκευή. 

 

Η ΕΕΤ προσήλθε στη συνάντηση με βασικό αίτημα την προώθηση νομοθετικής 

πρωτοβουλίας που θα απαλλάσσει τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων από κάθε 

ευθύνη και θα περιορίζει τις κεφαλαιακές τους ανάγκες σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 

Όπως επισημαίνουν κύκλοι της αγοράς, τα διοικητικά επιτελεία των τραπεζών πιεζόμενα 

πολιτικά για να συμμετέχουν στη νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, αναλογίζονται 

τις ευθύνες που απορρέουν από μία τέτοια απόφαση έναντι των μετόχων τους και κυρίως 

των ξένων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα κατηγορηθούν για απιστία σε 

περίπτωση που κατατεθούν αγωγές σε βάρος τους, εάν αποφασίσουν να πουλήσουν 

ελληνικά ομόλογα σε τιμές που θα συνεπάγονται την ανάληψη ζημιών. 

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231224713&ref=newsletter
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Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ακόμη ότι οι τραπεζίτες προσήλθαν στη συνάντηση με τον 

κ. Στουρνάρα έχοντας έτοιμη ολοκληρωμένη πρόταση με 3 εναλλακτικές εκδοχές, οι οποίες 

μειώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό το λογαριασμό της ανακεφαλαιοποίησης, με ταυτόχρονη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναγοράς. 

 

Ο EFSF αποφασίζει 
 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) θα αποφασίσει το ποιος 

από τους μετέχοντες στη δημόσια προσφορά για την επαναγορά ελληνικού χρέους θα 

εξυπηρετηθεί πρώτος και αυτό θα ορίσει τα κριτήρια.  

 

Η λεπτομέρεια αυτή ενδεχομένως να είναι καθοριστική για τις ελληνικές τράπεζες σε 

περίπτωση που το EFSF (που χρηματοδοτεί την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών) δώσει προτεραιότητα στους ξένους ομολογιούχους. 

   

Η σειρά πληρωμής των ομολογιούχων, οι ο[οίοι θα μετάσχουν στο πρόγραμμα επαναγοράς 

χρέους (debt buyback) που θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 10 Δεκεμβρίου, δεν θα 

προσδιορισθεί από την Ελλάδα αλλά από τον EFSF.  

 

Το δικαίωμα του EFSF να καθορίσει την σειρά των επενδυτών προκύπτει από τη σύμβαση 

συγχρηματοδότησης που είχαν υπογράψει στις 9 Μαρτίου η Ελληνική Δημοκρατία, η 

Τράπεζα της Ελλάδος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η 

Wilmington Trust ως εμπιστευματοχόδος της έκδοσης. 
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Τίτλος : 
Θαλιδομίδη, το φάρμακο με τα «δύο πρόσωπα» 

Μέσο : 
http://www.skai.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.skai.gr/news/health/article/218557/thalidomidi-to-farmako-
me-ta-duo-prosopa/ 
 

Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950 άρχισαν να γεννιούνται στη Γερμανία παιδιά με 

σοβαρές δυσπλασίες των άκρων και των εσωτερικών οργάνων. Αρχικά υπαίτια για τις 

γεννήσεις αυτές κρίθηκε η πυρηνική ενέργεια, έπειτα όμως αποδείχθηκε πως οι 

σοβαρές αυτές ασθένειες οφείλονταν σε ένα ηρεμιστικό φάρμακο που δινόταν κατά 

κόρον σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: τη θαλιδομίδη. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 η παρασκευάστρια φαρμακευτική εταιρία Gnünenthal, η οποία είχε 

την έδρα της στη Δυτική Γερμανία, απέσυρε μαζικά το φάρμακο από την αγορά. 

 

Μόλις το 2007 ουσίες με παράλληλη προς τη θαλιδομίδη δράση πήραν και πάλι από την 

ΕΕ σχετική άδεια για να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στην ιατρική και φαρμακευτική 

έρευνα για τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη 

καρκινικών κυττάρων στον μυελό των οστών. Στις Η.Π.Α παρόμοια άδεια είχε ήδη 

δοθεί τη δεκαετία του 1990, πάλι για ερευνητικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση 

για να επανακυκλοφορήσει η ίδια ουσία ως ηρεμιστικό. 

 

Η περίπτωση της Λατινικής Αμερικής 

 

Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής η θαλιδομίδη ήταν επί δεκαετίες ένα ιδιαίτερα 

διαδεδομένο σκεύασμα. Χρησιμοποιήθηκε κατά της λέπρας, μίας μολυσματικής 

ασθένειας που αποτελούσε μάστιγα για πολλές λατινοαμερικάνικες χώρες. Από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1960 άρχισαν και εκεί να γεννιούνται παιδιά με σοβαρές 

μυοσκελετικές δυσπλασίες. Τα τελευταία πενήντα χρόνια μόνο στη Βραζιλία 

γεννήθηκαν 1000 παιδιά με αντίστοιχα προβλήματα, ως μοιραία συνέπεια της χρήσης 

θαλιδομίδης. 

 

Η Κλαούντια Μάρκες Μαξιμίνο, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Θαλιδομίδης στη 

Βραζιλία λέει μάλιστα πως πολλές γυναίκες έπαιρναν τη συγκεκριμένη ουσία λόγω 

ελλιπούς ή εσφαλμένης πληροφόρησης, επειδή θεωρούσαν πως ήταν «φάρμακο για να 

κάνουν αποβολή». Η παρανόηση αυτή οδήγησε στη γνωστή τραγωδία. Σύμφωνα με τις 

σχετικές έρευνες, αρκούν 50 μιλιγκράμ θαλιδομίδης για να προκαλέσουν σοβαρές 

γεννετικές ανωμαλίες σε έμβρυα. 

 

Νέες μελέτες 

 

Eρευνητές του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία 

συνεχίζουν μέχρι σήμερα να ερευνούν όλες τις πτυχές της αμφιλεγόμενης θαλιδομίδης. 

http://www.skai.gr/news/health/article/218557/thalidomidi-to-farmako-me-ta-duo-prosopa/
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Έχοντας πλέον επίγνωση των επικίνδυνων συνεπειών της, προσπαθούν να 

δημιουργήσουν ένα ασφαλές υποκατάστατο που θα μπορούσε να συγκεντρώνει μόνο τις 

θετικές επιδράσεις της ουσίας. Ένα τέτοιο υποκατάστατο θα μπορούσε ενδεχομένως να 

συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων πολλών άλλων χρόνιων 

παθήσεων, σύμφωνα με τους βραζιλιάνους ερευνητές. Αυτοάνοσα νοσήματα όπως το 

AIDS αλλά και η λέπρα καθώς και κάποιες μορφές καρκίνου αποτελούν αντικείμενο 

έρευνας. 

 

Βέβαια οι αντιδράσεις είναι ποικίλες και η επιφυλακτικότητα τόσο μέρους της 

επιστημονικής κοινότητας αλλά και των θυμάτων της θαλιδομίδης είναι μεγάλη.«Στις 

πιο προηγμένες οικονομικά χώρες υπάρχουν και άλλες φαρμακευτικές οδοί για την 

αντιμετώπιση των χρόνιων, ανίατων ασθενειών όπως το AIDS», λέει η Μαξιμίνο, 

υπονοώντας πως το ρίσκο τέτοιων ερευνών με αμφίβολες επιπτώσεις μπορεί να 

δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιδιώκει να λύσει. 
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Τίτλος : 
Περικοπές στα συνέδρια της Υγείας 

Μέσο : 

http://www.skai.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.skai.gr/news/health/article/218597/perikopes-sta-sunedria-

tis-ugeias/ 

 

Tης Πεννυς Μπουλουτζα 
 
Λιγότερες ευκαιρίες για επιμόρφωση, «σύσφιγξη» των σχέσεων με 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας, αλλά και... 
απόδραση από την καθημερινότητα, έχουν τα τελευταία δύο χρόνια οι 
Ελληνες γιατροί. Αιτία είναι η κατά 50% μείωση του αριθμού των 
ιατρικών συνεδρίων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, ενώ ειδικά 
για το εξωτερικό τα συνέδρια ελληνικών φορέων «έχουν κοπεί με το 
μαχαίρι». 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) -που 
είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση διεξαγωγής ενός συνεδρίου- το 
2011 δέχθηκε 1.088 αιτήσεις για συνέδρια, έναντι 2.000 αιτήσεων το 
2010, ενώ από τις αρχές του 2012 έως και τις 20 Νοεμβρίου έχουν 
κατατεθεί μόλις 670. Εκτός όμως από τον αριθμό των συνεδρίων 
μειωμένοι ήταν και οι προϋπολογισμοί τους. Οπως ανέφερε ο πρόεδρος 
του ΕΟΦ, Ιωάννης Τούντας, στη Βουλή, ενημερώνοντας τα μέλη της 
αρμόδιας Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προϋπολογισμοί των 
συνεδρίων για τα οποία έγιναν αιτήσεις ήταν μειωμένοι κατά 40% το 
2011 σε σχέση με το 2010. 
 
Ιδιαίτερα αυστηρός ήταν ο ΕΟΦ σε ό,τι αφορά την έγκριση συνεδρίων 
και επιστημονικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό ειδικά όταν 
προτείνονταν, για ευνόητους λόγους, περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος όπως Μαρόκο, Αγία Πετρούπολη, Μαυροβούνιο κ.ά. Ετσι, 
το 2011 και το 2012 εγκρίθηκαν συνέδρια ελληνικών φορέων μόνο σε 
Κύπρο και Κωνσταντινούπολη και αυτό -σύμφωνα με τον ΕΟΦ- «για 
εθνικούς λόγους». Το 2011 εγκρίθηκαν έξι εκδηλώσεις στην Κύπρο και 
τρεις στην Κωνσταντινούπολη και το 2012 τέσσερις στην Κύπρο και δύο 
στην Κωνσταντινούπολη. 
 
Ως αιτία για τις μειώσεις αυτές αναφέρεται το νέο αυστηρό πλαίσιο που 
έθεσε ο ΕΟΦ το φθινόπωρο του 2010 ως προς τις προϋποθέσεις για την 

http://www.skai.gr/news/health/article/218597/perikopes-sta-sunedria-tis-ugeias/
http://www.skai.gr/news/health/article/218597/perikopes-sta-sunedria-tis-ugeias/
http://www.skai.gr/news/health/article/218597/perikopes-sta-sunedria-tis-ugeias/


 

[8] 
 

έγκριση διεξαγωγής επιστημονικής εκδήλωσης. Ωστόσο και οι ίδιες οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού είχαν, ούτως ή άλλως, αποφασίσει να «σφίξουν το ζωνάρι» σε 
ό,τι αφορά τα έξοδά τους για χορηγίες συμμετοχής γιατρών σε συνέδρια. 
 
Ο ΕΟΦ την περασμένη Δευτέρα προχώρησε στην έκδοση νέας εγκυκλίου 
με ακόμα περισσότερους περιορισμούς. Ειδικότερα, δεν μπορεί ένας 
γιατρός να παίρνει «πράσινο φως» από φαρμακευτική εταιρεία για τη 
συμμετοχή του σε περισσότερα από πέντε συνέδρια τον χρόνο, ενώ το 
αντίστοιχο όριο για τα συνέδρια εξωτερικού είναι τα τρία, εκ των οποίων 
τα δύο «οπωσδήποτε στην Ευρώπη». Επίσης, θεσπίζεται ηλεκτρονική 
πιστοποίηση της συμμετοχής του γιατρού στις εργασίες του συνεδρίου 
(να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του), ενώ 
ορίστηκε και πλαφόν στις χορηγίες των εταιρειών και στα ημερήσια 
έξοδα γιατρού με τα οποία «επιχορηγείται» για να συμμετάσχει σε  
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Τίτλος : 
Πάτρα: Ο Καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος ομιλητής σε 
εκδήλωση στο "Ολύμπιον" 

Μέσο : 

http://www.thebest.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/163776 
 

Εκδήλωση – ομιλία με θέμα : “Πολιτική Οικονομία στην Υγεία”  θα πραγματοποιηθεί την 

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 στις 5 το απόγευμα,  στο Θεραπευτήριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» στην 

Πάτρα. 

Το συγκεκριμένο θέμα στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων  

του Θεραπευτηρίου, θα αναπτυχθεί από τον καθηγητή Ιωάννη Κυριόπουλο, Κοσμήτορα της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

Η εκδήλωση απευθύνεται στους γιατρούς της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής αλλά 

και γενικότερα στους επαγγελματίες υγείας. 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/163776
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