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Τίτλος : 

"Άνοιξε" και για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς 
ΕΟΠΥΥ, το e-ΔΑΠΥ με παράταση  
 

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeia360.gr/el/technology/item/2262-anoikse-kai-gia-toys-

mh-pistopoihmenoys-iatroys-to-e-dapy 

 

 

http://www.ygeia360.gr/el/technology/item/2262-anoikse-kai-gia-toys-mh-pistopoihmenoys-iatroys-to-e-dapy
http://www.ygeia360.gr/el/technology/item/2262-anoikse-kai-gia-toys-mh-pistopoihmenoys-iatroys-to-e-dapy
http://www.ygeia360.gr/el/technology/item/2262-anoikse-kai-gia-toys-mh-pistopoihmenoys-iatroys-to-e-dapy
http://www.ygeia360.gr/media/k2/items/cache/0030753daf42cd1252bf6eec34cd6272_XL.jpg
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Με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ το μεσημέρι της Τρίτης 04/12/2012 "ανοίγει" και στους μη 

συμβεβλημένους ιατρούς το σύστημα e-ΔΑΠΥ, ώστε να δηλώσουν τις ανεξόφλητες οφειλές 

προς αυτούς των ταμείων προ ΕΟΠΥΥ. 

  

Τα βήματα περιλαμβάνουν την εγγραφή του ιατρού, μέσω της παρακάτω φόρμας ώστε με 

τους κωδικούς που θα εισάγει να προσθέσει τα χρεωστούμενα ποσά. 

  

 

  

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ. 

  

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθούν και οι φαρμακοποιοί. 

  

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η 23/12/2012. 

  

ΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

http://www.ygeia360.gr/images/Untitled-1.jpg
http://www.ygeia360.gr/images/Untitled-1.jpg
http://www.ygeia360.gr/images/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%A3_04-12-2012.pdf
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Σύμβουλος Πληροφορικής & Διαδικτύου 

Υπεύθυνος DIGITAL PROJECT 

Αντιπρόσωπος MEDISTO ν.Αττικής 

Τηλ.: 2118003540 

www.digitalproject.gr 

info@digitalproject.gr"> info@digitalproject.gr 

www.facebook.com/digitalproject.gr 
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Τίτλος : 
Καταγγελία ΕΠΥ: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ολιγωρεί για 
καρτέλ στα φίλτρα νεφρού!  

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2259-kataggelia-epy-h-

epitroph-antagwnismoy-oligwrei-gia-kartel-sta-filtra-nefroy 

Περίεργη ολιγωρία επιδεικνύει από τις 8 Ιουνίου 2012 η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 

καταγγελία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) για καρτέλ εταιρειών οι οποίες 

προσφέρουν στο ελληνικό υπουργείο Υγείας τιμές υψηλότερες από εκείνες τις οποίες 

προσέφεραν στο κυπριακό υπουργείο Υγείας σε διαγωνσμούς για την προμήθεια φίλτρων 

τεχνητού νεφρού! 

Σύμφωνα με την καταγγελία την οποία έδωσε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου στη δημοσιότητα η 

ΕΠΥ, "η ΕΠΥ από 08 Ιουνίου 2012, έχει αποστείλει ενημερωτικό έγγραφο στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού με το οποίο επισημαίνει ότι οι τιμές τις οποίες προσέφεραν συγκεκριμένες 

εταιρείες στον αναφερόμενο διαγωνισμό είναι υψηλότερες από τις τιμές που οι ίδιες 

προσέφεραν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ουδεμία απάντηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπήρξε έως σήμερα". 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2259-kataggelia-epy-h-epitroph-antagwnismoy-oligwrei-gia-kartel-sta-filtra-nefroy
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2259-kataggelia-epy-h-epitroph-antagwnismoy-oligwrei-gia-kartel-sta-filtra-nefroy
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2259-kataggelia-epy-h-epitroph-antagwnismoy-oligwrei-gia-kartel-sta-filtra-nefroy
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Τίτλος : 
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών: Νέα βάρη στις 
πλάτες των ασθενών 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20481 

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών σημειώνει ότι ‘Νέα βάρη στις πλάτες των 

ασθενών έχει επιφέρει ο νέος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ που ισχύει από 18-11-

2012 και προβλέπει τη συμμετοχή τους στα έξοδα νοσηλείας σε ποσοστό 30% και 50% για 

τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.  

Η συμμετοχή αυτή δεν εξαιρεί ούτε τους καρκινοπαθείς ασθενείς ούτε τους 

αιμοκαθαρομενους, ούτε τους ψυχικά ασθενείς, ούτε τους χρόνια παθολογικά πάσχοντες και 

επιβαρύνει ακόμη και τους νοσηλευόμενους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ! 

Στις ιδιωτικές κλινικές νοσηλεύονται ασθενείς από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από όλες τις 

οικονομικές τάξεις, που επιζητούν άμεσα την αποκατάσταση της υγείας τους, χωρίς να 

περιμένουν στις λίστες των κρατικών νοσοκομείων ημερομηνία για εξέταση η για επέμβαση 

μετά από πολλούς μήνες, εάν μέχρι τότε δεν έχει επιδεινωθεί η υγεία τους και εάν βέβαια 

υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση τους.  

Η καθιέρωση της συμμετοχής, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιβαρύνει δυσβάστακτα 

οικονομικά τον ασθενή που αγωνιά για τη θεραπεία του και οδηγεί μεγάλο αριθμό ασθενών, 

αλλά και συγγενών, σε απόγνωση, που συνειδητοποιούν ότι στην Ελλάδα του 2012 την 

υγεία του μπορεί να ανακτήσει μόνο ο οικονομικά ισχυρός και όχι ο απλός λαός.  

Έχει αναρωτηθεί κανείς πολιτικός εάν, σε αυτή την οικονομική συγκυρία, η επιβάρυνση του 

πληθυσμού με τα έξοδα της νοσοκομειακής του περίθαλψης, στο πλαίσιο της ανάκτησης της 

υγείας του, που ως υπέρτατο αγαθό αλλά και ως μια σημαντική προσδοκία, στο πλαίσιο της 

ευημερίας και αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις όλου του ανεπτυγμένου 

κόσμου, στην χώρα μας δεν αποτελεί προτεραιότητα πρώτης γραμμής αλλά αντικείμενο 

αριθμητικών και οριζόντιων περικοπών.  

Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο ΕΟΠΥΥ κατέρρευσε όχι λογω αύξησης των δαπανών 

νοσηλείας αλλά λογω συνεχούς μείωσης των εσόδων, που οφείλεται στην συνεχώς 

αυξανόμενη ανεργία, στη μείωση των μισθών και στη αδυναμία των επιχειρήσεων να 

καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Το μοντέλο χρηματοδότησης του Οργανισμού έχει 

αποτύχει και είναι το μόνο υπεύθυνο για το οικονομικό τέλμα στο οποίο βρίσκεται σήμερα 

συμπαρασύροντας και όλους τους παροχους – προμηθευτές υπηρεσιών υγείας.  

 

Ας αναστείλουν λοιπόν την εφαρμογή του μέτρου της επιβάρυνσης αυτής των ασθενών και 

ας αναλογιστούν ότι το υπέρτατο αγαθό της υγείας το δικαιούνται όλοι και όχι οι ολίγοι 

έχοντες.’  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20481
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20481
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Τίτλος : 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαψεύδει το υπουργείο 
Υγείας...  

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2261-h-epitroph-

antagwnismoy-diapseydei-to-ypoyrgeio-ygeias 

Σε μία ευγενική διάψευση της ανακοίνωσης του υπουργείου Υγείας σχετικά με την 

καταγγελία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και την δήθεν ολιγωρία της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού προχώρησε αργά το απόγευμα της Τρίτης 4 Δεκεμβρίου η 

Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Η ανακοίνωση – διάψευση έχει ως εξής: "Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου 

Υγείας αναφορικά με τη μείωση των τιμών της αγοράς φίλτρων τεχνητού νεφρού, την 

οποίαν ως Επιτροπή καλωσορίζουμε, σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο της καλής και ήδη 

πολύμηνης συνεργασίας με την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, όπως το υφιστάμενο νομικό 

πλαίσιο ορίζει, υπήρξε άμεση (αυθημερόν) ανταπόκριση και απευθείας επικοινωνία με την 

αρμόδια επί του θέματος των Προμηθειών και αποστολέα του σχετικού εγγράφου Πρόεδρο 

της Επιτροπής Προμηθειών, περί των ενδεδειγμένων ενεργειών και του τρόπου χειρισμού 

και δράσης, τόσο για το συγκεκριμένο σε εξέλιξη διαγωνισμό του τεχνητού νεφρού όσο και 

διαγωνισμούς για άλλης κατηγορίας ιατρικά είδη, τους οποίους η Επιτροπή διερευνά στα 

πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων". 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2261-h-epitroph-antagwnismoy-diapseydei-to-ypoyrgeio-ygeias
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2261-h-epitroph-antagwnismoy-diapseydei-to-ypoyrgeio-ygeias
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2261-h-epitroph-antagwnismoy-diapseydei-to-ypoyrgeio-ygeias


 

[7] 
 

Τίτλος : 
Euromedica: προβλήματα ρευστότητας από τις οφειλές 
του δημοσίου 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20475 

‘Τα θέματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η Euromedica επισημάνθηκαν από την πρώτη 

στιγμή από την ίδια την εταιρεία μέσω των οικονομικών καταστάσεων και των επίσημων 

ανακοινώσεων προς το επενδυτικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της εταιρείας είχε 

σημειώσει ότι η καθυστέρηση πληρωμής από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και 

κυρίως τον ΕΟΠΥΥ δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και για αυτό το λόγο 

έθετε ως προτεραιότητα την τακτοποίηση των εκκρεμών αυτών οφειλών του Δημοσίου’. 

Αυτό επισημαίνει η διοίκηση της Euromedica, διαψεύδοντας δημοσίευμα του κυριακάτικου 

τύπου με ανακοίνωσή της. 

Η διοίκηση του Ομίλου σημείωσε ότι το σύνολο των αναφορών, στοχεύουν ‘στο να 

ανακόψουν και να υπονομεύσουν την προσπάθεια που γίνεται από την εταιρεία για την 

αντιμετώπιση κυρίως των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο κλάδος υγείας, 

απόρροια της παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. 

Οι εξελίξεις στον κλάδο υγείας κατευθύνουν τέτοια δημοσιεύματα με στόχο να 

αποδυναμώσουν προσπάθειες ανάπτυξης υγιών ομίλων που θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ειδικά σήμερα που 

η κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών υγείας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ’. 

Αναλύοντας το θέμα του δανεισμού της, η Euromedica σημειώνει ότι ‘τα δανειακά κεφάλαια 

του Ομίλου έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του σημαντικού επενδυτικού 

πλάνου της Euromedica με τα ενοποιημένα πάγια στοιχεία ενεργητικού της 30/09/2012 να 

ανέρχονται σε €455,9 εκ., και τη Euromedica να λειτουργεί αυτή τη στιγμή 72 μονάδες στην 

Ελλάδα και 6 στην Αλβανία. Όλα τα δάνεια έχουν εξασφαλισμένες εγγυήσεις, και η 

Euromedica είναι η μοναδική ιδιωτική εταιρεία του τομέα υγείας που συνεχίζει την 

υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού έχοντας υπό κατασκευή 3 νέες νοσοκομειακές 

μονάδες σε Αθήνα, Κέρκυρα και Καβάλα με την απόδοση των συγκεκριμένων επενδύσεων 

να αναμένεται με την έναρξη της λειτουργίας τους. 

Η εταιρεία μέσω της στρατηγικής της για επέκταση σε διεθνείς αγορές και με την πλήρη 

αφοσίωση και στήριξη του συνόλου των εργαζομένων, ιατρών, προμηθευτών και 

συνεργατών της, έχει καταφέρει να καταγράψει σημαντική κερδοφορία και επιδόσεις στα 

οικονομικά της αποτελέσματα μέχρι και το εννεάμηνο του 2012 όπως φαίνεται στις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Η προσπάθεια που γίνεται από όλους στην 

εταιρεία έχει φέρει τον Όμιλο Euromedica στην πρώτη θέση των ιδιωτικών εταιρειών 

παροχής υπηρεσιών υγείας καταγράφοντας την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία στον 

κλάδο κυρίως λόγω της ανάπτυξης των διεθνών δραστηριοτήτων. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20475
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20475
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Παρά τα όποια δημοσιεύματα με αναφορές που περιλαμβάνουν και προσωπικές βολές επί 

στελεχών και βασικών μετόχων της Euromedica, η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει 

αποφασισμένη να συνεχίσει με προσήλωσή την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού 

που στόχο έχει την παροχή σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών υγείας’. 
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Τίτλος : 
Αθέμιτο «φακελάκι» με τις ευλογίες του ΕΟΠΥΥ 
 

Μέσο : 
http://www.iatronet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp#1124 

Εξώδικο στις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας έστειλαν οι ιδιωτικές 

κλινικές, για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου 

τομέα, από τον κανονισμό περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, αφού υπάρχει διαφορετική συμμετοχή 

του ασθενή, ανάλογα με το νοσοκομείο που επιλέγει να νοσηλευτεί.  

 

Παράγοντες των ιδιωτικών κλινικών αναρωτιούνται μάλιστα ποιος το σκέφτηκε αυτό, όταν 

θα επιβαρυνθεί το δημόσιο αφού η υπερβολική χρήση των υπηρεσιών υγείας του «βάζει 

μέσα» το κράτος!  

 

Και την ίδια στιγμή αποτρέπονται οι ασθενείς από τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, οι οποίες 

και τηρούν τα ΚΕΝ κατά γράμμα και έχουν επωμιστεί οι ίδιες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις 

πέραν των κλειστών νοσηλίων.  

 

Οι ίδιες πηγές φυσικά, δεν ξεχνούν να παρατηρήσουν ότι το «φακελάκι» θα ανθίσει για άλλη 

μια φορά, λόγω «συνωστισμού» των ασθενών στις δημόσιες υπηρεσίες… 

 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231124
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231124
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Τίτλος : 

Έρευνα MARC: Στο όριο τα φαρμακεία 

 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20469 

Το σύνολο των φαρμακείων της χώρας δοκιμάζεται έντονα από την κρίση.  

Οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ έχoυν πλήξει το 95,6% των φαρμακοποιών, ανέφεραν την Τρίτη ο 

πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου 

και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων MARC κ. Θωμάς Γεράκης, 

παρουσιάζοντας έρευνα για τα φαρμακεία της χώρας. 

'Ο οικονομικός στραγγαλισμός των φαρμακείων δεν έχει τελειωμό', σχολίασε ο κ. 

Αμπατζόγλου, για να σημειώσει: 

'Οι φαρμακοποιοί τρία χρόνια ταλαιπωρούνται και βρίσκονται στο στόχαστρο της πολιτείας 

λες κι αυτοί είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την σπατάλη στην Δημόσια Υγεία. Ο κόμπος 

έφθασε στο χτένι'. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας περισσότερα από εννέα στα δέκα φαρμακεία 

αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως χρωστούμενα από το δημόσιο, μείωση τζίρου και 

προβλήματα ρευστότητας.  

Το 81,7% αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με την άμεση εξόφληση από τους πελάτες και το 

56,6% ότι δυσκολεύεται να αποπληρώσει τις αποθήκες από τις οποίες προμηθεύεται 

φάρμακα.  

Το 38% των φαρμακείων αναφέρει ως πιθανό το ενδεχόμενο να βάλει λουκέτο. Στην πράξη, 

μιλάμε για 4.000 φαρμακεία!  

Έχει μεγάλη σημασία να τονιστεί ότι σε ποσοστό 33,7% τα φαρμακεία αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα με τις τράπεζες. 

Δημόσιο 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι τα χρήματα που οφείλει το δημόσιο, όπως εκτιμά τo 

67,5% των ερωτηθέντων φαρμακοποιών.  

Ακολουθεί η έλλειψη ρευστότητας με 46,2%, η μείωση του τζίρου με 27,5%, η μη άμεση 

εξόφληση από τους πελάτες με 9,4%, τα χρωστούμενα στις αποθήκες με 7,8%, ο κίνδυνος 

κλεισίματος με 5,4% και τα προβλήματα συνεργασίας με τις τράπεζες με 4,4%. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20469
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20469
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Αν προχωρήσουμε σε βαθύτερη ανάλυση θα διαπιστώσουμε ότι στα φαρμακεία που 

λειτουργούν λιγότερο από έξι χρόνια, το 16,8% αναφέρει ως σημαντικότερο πρόβλημα τα 

χρωστούμενα στις αποθήκες, ποσοστό υπερδιπλάσιο από αυτό που αναφέρουν τα 

παλαιότερα φαρμακεία.  

Επίσης, σχεδόν υπερτριπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα υπόλοιπα, συγκεντρώνει το 

πρόβλημα της μη άμεσης εξόφλησης από τους πελάτες – στα φαρμακεία που λειτουργούν σε 

μέρη με λιγότερους από 10.000 κατοίκους (17% κάτω από 10.000 κατοίκους, 6,5% από 

10.000 - 50.000 και 6,3% σε μέρη άνω των 50.000 κατοίκων) 

Χειρότερα... 

Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου το 2012 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εκτιμάται 

ότι θα φθάσει στο 28,47%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα στα τέσσερα φαρμακεία 

αναμένει πτώση του τζίρου μεγαλύτερη από 40%.  

Το 56,2% των φαρμακοποιών, εκτιμά ότι θα αισθανθεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της 

κρίσης το 2013, ενώ το 22,9% τις αισθάνεται ήδη αυτή την περίοδο. 

Όσον αφορά τη διάρκεια της κρίσης, το 63,5 % θεωρεί ότι θα τελειώσει αργότερα από το 

2015. 

Το 14% των φαρμακείων μείωσε το προσωπικό του τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ το 5,6% 

το αύξησε.  

Ένα στα τέσσερα φαρμακεία εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του προσωπικού του το 

επόμενο χρονικό διάστημα.  

Το 72,55 των ερωτηθέντων ανέφερε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν υπάρξει 

αλλαγές στους όρους πιστώσεων, από τους προμηθευτές – αποθήκες. Τα μεγαλύτερα 

ποσοστά παρατηρούνται στα παλαιά φαρμακεία και σε εκείνα που είναι εκτός Αττικής.  

'Μετά από τρία χρόνια αλλεπάλληλων κτυπημάτων, το φαρμακείο της γειτονιάς παραμένει 

και θα παραμείνει, βασικός πυλώνας της φαρμακευτικής περίθαλψης, απέναντι σε πολύ 

μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα, που απλώς εποφθαλμιούν το μερίδιό του στην αγορά 

χωρίς κοινωνικά ερείσματα', είπε ο πρόεδρος του ΠΦΣ. 

Δ.Κ 
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Τίτλος : 

Πολύμηνα τεφτέρια στα φαρμακεία 
 
Μέσο :  
http://www.rizospastis.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7181462 

Οι άρρωστοι δεν έχουν να πληρώσουν πια ούτε τις συμμετοχές τους για φάρμακα, τη στιγμή 

που οι πλειοψηφίες των ηγεσιών των φαρμακευτικών συλλόγων τους υποχρεώνουν να 

πληρώνουν ολόκληρη την τιμή 

Πολύμηνα τεφτέρια, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους, έχουν ανοίξει οι 

ασθενείς στα 10.000 -από τα 12.500 συνολικά- φαρμακεία της χώρας καθώς ένα στα 

τέσσερα νοικοκυριά αναγκάστηκε, λόγω της οικονομικής κρίσης, να μειώσει τα έξοδά του 

για δαπάνες φαρμάκων και υγείας. 

Τα παραπάνω δραματικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των λαϊκών στρωμάτων 

περιέχονται σε πανελλαδική έρευνα της ΜΑRC, που έγινε για λογαριασμό του 

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και η οποία παρουσιάστηκε χτες. 

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα η οικονομική κρίση έχει πλήξει το 95,6% των φαρμακείων 

της χώρας με αποτέλεσμα 4.000 φαρμακεία να είναι ένα βήμα πριν το «λουκέτο». Οι 

επιπτώσεις μετατοπίζονται από τα φαρμακεία στους ασθενείς καθώς, όπως αποδεικνύεται 

από την έρευνα, προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 

 Το 81,7% αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με την άμεση εξόφληση από τους 

ασθενείς με αποτέλεσμα σε όλα σχεδόν τα φαρμακεία της χώρας να έχουν ανοίξει 

τεφτέρια για λεφτά που χρωστάνε -κυρίως από τις συμμετοχές- οι ασθενείς. 

 Οπως ανέφεραν οι φαρμακοποιοί το 9,4% των ασθενών δεν μπορούν να εξοφλήσουν 

άμεσα τα φάρμακά τους. Μάλιστα το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ως εξής: Είναι 

17% σε περιοχές κάτω από 10.000 κατοίκους, 6,5% από 10.000-50.000 και 6,3% σε 

μέρη άνω των 50.000 κατοίκων. 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα των φαρμακοποιών είναι τα χρήματα που οφείλει το Δημόσιο, 

όπως εκτιμά των 67,5% των ερωτηθέντων φαρμακοποιών. Αυτή τη στιγμή τα χρέη του 

ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς είναι 300 εκατ. ευρώ από το 2011 και 237 εκατ. ευρώ 

για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβρη του 2012. Ακολουθεί η έλλειψη ρευστότητας με 

46,2% και η μείωση του τζίρου με 27,5%. 

Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου το 2012 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εκτιμάται 

ότι θα φθάσει στο 28,47%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 1 στα 4 φαρμακεία αναμένει πτώση 

του τζίρου μεγαλύτερη από 40%. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια 1.700 θέσεων εργασίας υπαλλήλων στα φαρμακεία, 

ενώ για το 2013 υπολογίζονται απώλειες 1.500 - 1.800 θέσεων εργασίας. 

Δικαίωση της ΔΗΠΑΚ 

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7181462
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7181462
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Η έρευνα αυτή δικαιώνει τη θέση και τις διεκδικητικές προτάσεις της «Δημοκρατικής 

Πανεπιστημονικής Κίνησης» (ΔΗΠΑΚ) Φαρμακοποιών που σε όλες τις αποφάσεις για 

κινητοποιήσεις των φαρμακευτικών συλλόγων διαφώνησε κάθετα με την άρση της πίστωσης 

της χορήγησης φαρμάκων και του εξαναγκασμού των λαϊκών στρωμάτων να πληρώνουν 

από την τσέπη τους - όπως ισχύει από τις 24/11/2012 μετά από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του ΠΦΣ. Η ΔΗΠΑΚ Φαρμακοποιών προτείνει τη συμπαράταξη με τους 

ασφαλισμένους και την από κοινού διεκδίκηση -μεταξύ των άλλων- χρηματοδότησης του 

ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να αποπληρώσει όλους τους παρόχους 

υγείας, μεταξύ των οποίων και οι φαρμακοποιοί. 

Συγκυβερνητικοί εκβιασμοί 

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Θ. Αμπατζόγλου, απαντώντας σε ερώτημα που αφορά τους 

σχεδιασμούς της συγκυβέρνησης για να προχωρήσει - σύμφωνα με χτεσινό δημοσίευμα του 

«Ελεύθερου Τύπου» - στη σύναψη ατομικών συμβάσεων με τους φαρμακοποιούς είπε ότι 

αντί η πολιτική ηγεσία να προχωρά σε εκβιασμούς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ίδιας 

και του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς. 
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Τίτλος : 

Φαρμακοποιοί και γιατροί ετοιμάζουν δικαστική 
«αντεπίθεση» στον ΕΟΠΥΥ 
Προσανατολίζονται σε κατασχέσεις περιουσίακών 
στοιχείων του 
 

Μέσο :  
http://www.tovima.gr/ 

 
Δημοσίευμα: 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=486876 
 
Τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων του ΕΟΠΥΥ -και ιδιαίτερα μετοχές εισηγμένων 

εταιρειών ή ομόλογα ασφαλιστικών ταμείων- «στοχεύουν» πλέον μαζικά φαρμακοποιοί και 

γιατροί με συγκροτημένες δικαστικές ενέργειες.  

Πολλοί επαγγελματίες, στους οποίους ο ΕΟΠΥΥ οφείλει μεγάλα ποσά, απευθύνονται σε 

δικηγορικά γραφεία με πρώτο στόχο να αποφύγουν παραγραφή των  αξιώσεών τους -μετά 

από πάροδο δύο ετών- και  αμέσως μετά να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά με δικαστικές 

διαδικασίες κατάσχεσης της ιδιωτικής κινητής περιουσίας του  ασφαλιστικού φορέα. 

 

Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στους φαρμακοποιούς ποσό 400 εκατομμυρίων για τις συνταγές 

Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και πάνω από 300 εκατομμύρια για οφειλές έως το τέλος του 

2011. Οι φαρμακοποιοί ζητούν  να τους δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού των παραπάνω 

χρεών με τις οφειλές τους προς την εφορία. 

 

Όμως, πολλοί φαρμακοποιοί αλλά και γιατροί, που έχουν ανάλογες οικονομικές απαιτήσεις, 

έρχονται σε επαφή με δικηγορικά γραφεία της Αθήνας προκειμένου να «αντεπιτεθούν» 

δικαστικά. 

Όπως σημειώνει ο νομικός κ. Μιχάλης Μαρκουλάκος «πολλοί φαρμακοποιοί και ιατροί 

αρχίζουν πλέον και μας ζητούν, ολοένα και πιο συχνά, τη νομική αρωγή μας. Πλέον  πολλοί 

δικηγόροι οργανώνουμε σύστημα μαζικού χειρισμού τέτοιου είδους δικαστικών ενεργειών. Σε 

πρώτη φάση γίνεται έκδοση διαταγής πληρωμής για το πόσό που οφείλει ο ΕΟΠΥΥ, 

προκειμένου να μην γίνει παραγραφή των αξιώσεων, σύμφωνα με τον νόμο. Για παράδειγμα, 

παραγράφηκαν πριν από λίγα 24ωρα όλες οι οφειλές του δημοσίου, μέχρι και τον Νοέμβριο 

του 2010. Σε δεύτερη φάση, εφόσον συνεχίζεται η παρελκυστική τακτική του ΕΟΠΥΥ, 

κινητοποιούμε τα ένδικα μέσα για την κατάσχεση μετοχών και ομολόγων του   ασφαλιστικού 

φορέα, η αξία των οποίων προσεγγίζει  τα 500 εκατ. ευρώ».   

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών και με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 

φαρμακοποιούς και γιατρούς, οι πρώτες «μαζικές» δικαστικές ενέργειες κατά του ΕΟΠΥΥ 

θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2013.  

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=486876
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=486876
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Τίτλος : 

Χριστούγεννα χωρίς φάρμακα για τους ασφαλισμένους 
του ΕΟΠΥΥ  

 

Μέσο :  
http://www.onair24.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.onair24.gr/news/category/1/content/73975 

Χωρίς φάρμακα ακόμα και μέσα στα Χριστούγεννα κινδυνεύουν να μείνουν οι 

ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, καθώς οι φαρμακοποιοί είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις 

κινητοποιήσεις τους αρνούμενοι να δώσουν φάρμακα επί πιστώσει, μέχρι να ξεκαθαρίσει το 

θέμα με την πληρωμή τους από το κράτος, κατηγορώντας τους κυβερνώντες για εμπαιγμό.  

Οι φαρμακοποιοί του Ηρακλείου, όπως αναφέρει το prismanews.gr, έχοντας αγανακτήσει 

από τη στάση της Πολιτείας απέναντί τους αλλά και τις συνεχείς κυβερνητικές παλινωδίες 

καθώς και την αθέτηση των υποσχέσεων που έχουν πάρει κατά καιρούς, εμφανίζονται 

οργισμένοι και δηλώνουν πως δεν θα εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους έως ότου δεν 

ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα με τον Οργανισμό. 

  

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του φαρμακευτικού συλλόγου Ηρακλείου, Γιάννη 

Τσικανδυλάκη, οι φαρμακοποιοί θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους θεωρώντας ότι η 

κυβέρνηση τους κοροϊδεύει ενώ θέτουν θέμα βιωσιμότητας του ΕΟΠΥΥ.  

  

Μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα αυτά, ο κλάδος δεν θα εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους 

οι οποίοι για μια ακόμα φορά θα πληρώσουν το... μάρμαρο μιας κόντρας διαρκείας με φόντο 

την δημόσια υγεία. 

  

Μάλιστα οι φαρμακοποιοί δηλώνουν απογοητευμένοι από την στάση της κυβέρνησης, ενώ 

πλέον δεν τίθεται το θέμα της πληρωμής ή όχι των ανθρώπων του κλάδου αλλά το ζήτημα 

της αξιοπρέπειας απέναντι στον εμπαιγμό των αρμόδιων υπουργείων αλλά και της 

συνολικής απαξίωσης του ΕΟΠΥΥ με την αβέβαιη μελλοντική του πορεία. 

http://www.onair24.gr/news/category/1/content/73975
http://www.onair24.gr/news/category/1/content/73975
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Τίτλος : 

ΕΟΠΥΥ: Όποιος προλάβει για το 1,5 δισ. της δόσης 

Μέσο :  
http://www.capital.gr/ 
  

Δημοσίευμα: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1680954 

 
Εν αναμονή της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες της καταβολής προς τους ιδιώτες των ληξιπρόθεσμων οφειλών που διατηρεί ο 
ΕΟΠΥΥ βρίσκονται οι επαγγελματίες της υγείας. 
 
Ο οργανισμός θα λάβει τελικά 1,5 δισ. για την κάλυψη μέρους μόνο των υφιστάμενων οφειλών του 
μέχρι και 31.12.2011, καθώς τα συνολικά χρέη του αγγίζουν τα 2,03 δισ. Προμηθευτές αναλώσιμων 
υλικών και φαρμακευτικές εταιρείες έχουν επιπλέον απαιτήσεις 660 εκατ. από τα νοσοκομεία, 
οπότε το συνολικό ποσό που οφείλεται προς τους ιδιώτες φτάνει τα 2,69 δισ. ευρώ. 
 
Η ανησυχία ωστόσο παραμένει ανάμεσα σε αυτούς που «έχει λαμβάνειν» από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς 
σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ούτε πώς θα γίνει η 
«μοιρασιά» του 1,5 δισ., αλλά ούτε και το τι θα γίνει με το υπόλοιπο των οφειλών. Προτεραιότητα 
πάντως αναμένεται να δοθεί για ακόμη μια φορά στο φάρμακο, δηλαδή στην πληρωμή των 
οφειλών φαρμακείων και φαρμακοβιομηχανίας. 
 
Εν τω μεταξύ, μέχρι και την επόμενη Δευτέρα, οι συμβεβλημένοι με τον οργανισμό θα μπορούν να 
καταχωρούν στην ειδική εφαρμογή «ΔΑΠΥ, Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό 
Ταμείο» όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία πριν την είσοδο του 
ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων και να προχωρήσει η διαδικασία της 
πληρωμής.  
 
Ο  «λογαριασμός» πάντως των οφειλών, και με δεδομένο πως δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις κατά τη 
διασταύρωση των στοιχείων, έχει ως εξής: 
 
- Φαρμακοβιομηχανία και προμηθευτές: Τα χρέη των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ μέχρι 
το τέλος του 2011 προς την φαρμακοβιομηχανία ανέρχονται σε 347 εκατ., ενώ τα χρέη προς τους 
προμηθευτές αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε 150 εκατ. Επιπλέον, τα νοσοκομεία οφείλουν 
στις εταιρείες 360 εκατ. για φαρμακευτικό υλικό και στους προμηθευτές άλλα 300 εκατ.  
 
- Φαρμακοποιοί: Στα 230 εκατ. εκτιμώνται οι οφειλές προς τα ιδιωτικά φαρμακεία, μετά και την 
εξόφληση από τον ΕΟΠΥΥ τον περασμένο Μάιο των υποχρεώσεων του ΟΑΕΕ (33 εκατ.), ενώ 
κατέβαλε και άλλα 43 εκατ. για λογαριασμό του ΟΠΑΔ. 
 
- Ιατροί (Ιατρικές επισκέψεις): Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ισχυρίζεται ότι οι ιατροί έχουν 
ανεξόφλητες απαιτήσεις ύψους 570 εκατ. από τα ταμεία που συγχωνεύθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό το 
ποσό, θα πρέπει κατ΄ αρχάς να διαχωριστεί σε ιατρικές επισκέψεις και σε παρακλινικές εξετάσεις 
(διαγνωστικά εργαστήρια). Όσον αφορά τις ιατρικές επισκέψεις, οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις 
ανέρχονται στα 330 εκατ.  και αφορούν κυρίως τον ΟΠΑΔ για όλο το 2011, καθώς ήταν στην ουσία 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1680954
http://www.capital.gr/News.asp?id=1680954
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το μοναδικό ταμείο που είχε σύστημα αποζημίωσης «κατά πράξη και περίπτωση».  
 
- Ιατροί (Διαγνωστικά Εργαστήρια): Τα ταμεία που συνενώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ είχαν διαφορετικού 
τύπου συμβάσεις με τα διαγνωστικά εργαστήρια. Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό ανέρχεται στα 
300 εκατ. περίπου και εκκρεμεί από το Σεπτέμβριο του 2010. 
 
- Πάροχοι υγείας, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης: Οι κλινικές παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση 
στους χρόνους αποπληρωμής καθώς και στη διαδικασία, ενώ είναι πολύ έντονο το φαινόμενο των 
επιλεκτικών πληρωμών. Κάποια ταμεία εξοφλούσαν τα νοσήλια με πλήρη εκκαθάριση των 
δαπανών (ΟΑΕΕ), ενώ κάποια άλλα με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο στο 90% του αιτούμενου ποσού 
(ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ). Από τα 537 εκατ. που οφείλονται στους παρόχους υγείας, τα 350 εκατ. αφορούν 
στις κλινικές. 
 
- Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει τέλος 70 εκατ. σε φυσικοθεραπευτές και άλλα 50 εκατ. προς ασφαλισμένους. 
 
Άγνωστο παραμένει αν θα αποδοθεί το υπόλοιπο των οφειλών ή θα πέσει θύμα ενός 
υποχρεωτικού κουρέματος. Εντούτοις, η καταβολή του 1,5 δισ. αναμένεται με αγωνία, καθώς για 
τις περισσότερες των επιχειρήσεων δεν σημαίνει μόνο τόνωση  ρευστότητας, αλλά συνδέεται και 
με τη βιωσιμότητά τους. 
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Τίτλος : 

Ξαναχορηγούν φάρμακα με πίστωση στα Δωδεκάνησα 
Δημήτρης Κρεμαστινός: Η απόφαση των τριών αρχηγών 
για τον ΕΟΠΥΥ θα αποδειχθεί ιστορικής σημασίας 
 

Μέσο :  
http://www.tovima.gr/  

 
Δημοσίευμα: 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=487022 

 
Ανάσα (και φάρμακα) για χιλιάδες ασφαλισμένους έδωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 

Δωδεκανήσου, μοναδικός σε όλη τη χώρα, που αποφάσισε να άρει προσωρινά την αναστολή 

εκτέλεσης συνταγών του ΕΟΠΥΥ.  

 

Η πρωτοβουλία του φαρμακευτικού συλλόγου έδωσε την ευκαιρία στον τοπικό βουλευτή 

του ΠαΣοΚ, πρώην υπουργό Υγείας, Δημήτρη Κρεμαστινό, ο οποίος επικρότησε την 

απόφαση που « ανακουφίζει χιλιάδες ασφαλισμένους», να παρουσιάσει τις ενέργειες που 

έχουν γίνει μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και να εκφράσει τη 

βεβαιότητά του ότι «η απόφαση για τον ΕΟΠΥΥ που ελήφθη στο επίπεδο των τριών αρχηγών 

θα αποδειχθεί ιστορικής σημασίας για την υγεία του ελληνικού λαού». 

 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Κρεμαστινός «στις 26 Νοεμβρίου προσκλήθηκα 

υπό την ιδιότητά μου ως προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων να συμμετάσχω 

σε σύσκεψη μεταξύ ηγεσίας υπουργείου Υγείας, ΕΟΠΥΥ και Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση στο πρόβλημα των οφειλών του ΕΟΠΥΥ 

προς τους φαρμακοποιούς.  

 

»Κατά τη συνάντηση τόνισα ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους φαρμακοποιούς αλλά και 

τους απλήρωτους γιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα απλήρωτα δημόσια νοσοκομεία 

και τις ιδιωτικές κλινικές. Πρότεινα και έγινε δεκτό από όλους να αναλάβω να ορισθούν 

συναντήσεις των φαρμακοποιών και με τους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ 

αντίστοιχα, με συγκεκριμένη πρόταση: Ο προϋπολογισμός του κράτους να καλύπτει πλήρως 

τον ΕΟΠΥΥ.  

 

»Στις 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. 

Ευάγγελου Βενιζέλου με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θ. 

Αμπατζόγλου και αντιπροσωπεία προέδρων φαρμακευτικών συλλόγων της χώρας, στην 

Ιπποκράτους. Την ίδια μέρα επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, κ. 

Φώτη Κουβέλη και του εξήγησα το θέμα και την πρότασή μου, ο οποίος τη θεώρησε 

απόλυτα λογική. 

 

»Την επομένη, στις 28 Νοεμβρίου, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συναντήθηκε 

με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ στη Βουλή. Και στις δύο συναντήσεις με τους πολιτικούς 

αρχηγούς ήμουν παρών. Κατά τη συνάντηση στα γραφεία της ΔΗΜΑΡ, ο κ. Κουβέλης τους 

ανακοίνωσε ότι ελήφθη απόφαση σε επίπεδο των τριών αρχηγών ότι ο ο ΕΟΠΥΥ θα 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=487022
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=487022
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χρηματοδοτείται κατευθείαν από τον προϋπολογισμό του κράτους όταν οι εισφορές των 

ασφαλισμένων δεν επαρκούν.   

 

»Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Θ. Αμπατζόγλου με ευχαρίστησε δημόσια, παρουσία του 

κ. Κουβέλη, για την παρέμβασή μου ώστε να δοθεί λύση σε ένα οξύ πρόβλημα που οδήγησε 

σε απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδες πολίτες οι οποίοι εκλιπαρούσαν για τα φάρμακά τους, 

αφού πολλοί από αυτούς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν. 

Ο κ. Αμπατζόγλου μάλιστα μου απέστειλε σήμερα επιστολή αιτούμενος τη σύγκλιση της 

Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να πάρει συγκεκριμένη μορφή η κυβερνητική 

δέσμευση για την οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ. 

 

Η ιστορική αυτή απόφαση για την υγεία ελπίζω ότι θα υλοποιηθεί και θα λύσει οριστικά 

αυτό το πρόβλημα». 
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Τίτλος : 

Δράσεις αλληλεγγύης για την Υγεία του λαού 
Μέσο :  
http://www.rizospastis.gr/  

Δημοσίευμα: 
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7180759 

 
Σύσκεψη για την οργάνωση της ταξικής αλληλεγγύης και στον Τομέα της Υγείας, 

διοργανώνει σήμερα το απόγευμα 7 το απόγευμα η Λαϊκή Επιτροπή Ιλίου, στα γραφεία της 

(Μενελάου & Χρησυίδος). Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Επιτροπή «στην 

περιοχή για τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους της περιοχής αντιστοιχούν μόλις 50 γιατροί 

στα δύο ΙΚΑ που εξυπηρετούν την περιοχή. Πάνω από το 65% των μικροεπαγγελματιών στο 

Ιλιον δεν έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, λόγω αδυναμίας πληρωμών στον ΟΑΕΕ. Τα 

ποσοστά ανεργίας στην περιοχή ξεπερνούν το μέσο όρο του 25% με συνέπεια χιλιάδες 

άνεργοι να μην έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χιλιάδες συνταξιούχοι του Ιλίου 

επιβαρύνονται με αυξήσεις έως 50% στα φάρμακα που πληρώνουν με τις ήδη 

πετσοκομμένες συντάξεις. Χρόνια πάσχοντες επιβαρύνονται πλέον με ποσοστό έως και 25% 

για τα φάρμακά τους από 0 - 10% που ίσχυε έως τώρα. Ασθενείς καλούνται να πληρώσουν 

μέχρι και για υλικά που υπάρχουν σε έλλειψη στα νοσοκομεία. Μαζί με όλα αυτά, 

επιβάλλουν και το χαράτσι των τηλεφωνικών ραντεβού (...) 

Απέναντι στη φτώχεια του λαού και στην εξαθλίωση που επιβάλλουν, μία επιλογή έχουμε. 

Οργάνωση του αγώνα για: Σφράγισμα και ανανέωση των βιβλιαρίων ασθενείας όλων 

των ανέργων, των αυτοαπασχολουμένων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, δωρεάν 

πρόνοια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους χωρίς άλλες 

προϋποθέσεις, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία - Πρόνοια και απαγόρευση 

κάθε επιχειρηματικής δράσης, κατάργηση του χαρατσιού των τηλεφωνικών ραντεβού. 

Παίρνουμε την υπόθεση των δικαιωμάτων της Υγείας - Πρόνοιας στα δικά μας χέρια. Μαζί 

με την κοινωνική συμμαχία του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΟΓΕ και του ΜΑΣ μέσα από τη 

Λαϊκή Επιτροπή, να υψώσουμε λαϊκό τείχος προστασίας για κάθε λαϊκό νοικοκυριό που θα 

του στερεί την Υγεία - Πρόνοια». 

Κινητοποίηση στο «Αγία Ολγα» 

Κινητοποίηση, απαιτώντας να μην κλείσει και να μη συρρικνωθεί κανένα από τα 

νοσοκομεία της περιοχής («Αγία Ολγα», «Παμμακάριστος» και 7ο θεραπευτήριο ΙΚΑ, και 

να μη γίνεται καμιά πληρωμή από τους ασθενείς για εξετάσεις, θεραπεία, νοσηλεία, κανένας 

ανασφάλιστος, άνεργος, άπορος χωρίς δωρεάν περίθαλψη, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν 

Υγεία - Πρόνοια - Φάρμακο με απαγόρευση της επιχειρηματικής δράσης, διοργανώνουν 

αύριο Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα, έξω από το νοσοκομείο «Αγία Ολγα», οι Λαϊκές 

Επιτροπές Νέας Ιωνίας, Πατησίων - Κυψέλης, Νέου Ηρακλείου & Μεταμόρφωσης. 

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7180759
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7180759
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Τίτλος : 
ΕΣΥ: Μπλόκο διαγωνισμών για γενόσημα φάρμακα 

Μέσο : 
http://www.iatronet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20468 

Πολύτιμος χρόνος και χρήμα χάθηκαν από το 'μπαράζ' προσφυγών που έκαναν 

φαρμακευτικές εταιρείες κατά των πλειστηριασμών για φθηνά γενόσημα στο ΕΣΥ. 

 

Οι πρώτοι διαγωνισμοί, που έγιναν το 2011, είχαν δώσει εκπτώσεις έως και πάνω από 90% 

σε ορισμένα σκευάσματα που είχαν ζητήσει να προμηθευτούν τα δημόσια νοσοκομεία. 

 

Ακολούθησαν, όμως, δικαστικές προσφυγές επιχειρήσεων, οι οποίες κατήγγειλαν σωρεία 

παρατυπιών στους εν λόγω διαγωνισμούς. 

 

Οι διαγωνισμοί βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς οι εταιρείες 'μπλόκαραν' τις 

υπογραφές των σχετικών συμβάσεων με τους εκάστοτε αναδόχους, με αιτήσεις 

ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.  

 

Η έκβαση των δικαστικών προσφυγών, ωστόσο, φαίνεται ότι δικαιώνει τις φαρμακευτικές 

εταιρείες που είχαν μειοψηφήσει στους εν λόγω διαγωνισμούς. 

 

Το θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είχε αναδειχθεί επί υπουργίας Λοβέρδου, ο 

οποίος είχε επιχειρήσει να δώσει ώθηση στα γενόσημα φάρμακα. 

 

Δ.Κ. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20468
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20468
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Τίτλος : 

Σαράντης: Πώληση 20.000 μετοχών από την «Λενίδι»  

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20487 

 

Η Σαράντης ανακοινώνει ότι η εταιρεία «Λενίδι Α.Ε.», 
συνδεόμενο νομικό πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Ροζακέα, 

Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου και Εκτελεστικού μέλους 
του ΔΣ προέβη την 29/11/12 σε πώληση 20.000 κοινών 
ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στην μέση τιμή των 3,48 
ευρώ, συνολικής καθαρής αξίας 69.589,20 ευρώ. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20487
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20487
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Τίτλος : 
Στα 2,3 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του 
προϋπολογισμού 

Μέσο : 
http://www.emea.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-
%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-

%CF%84%CE%BF-
%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B

D%CE%AD%CF%82-
%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%

BC%CE%B1/ 

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ εμφανίζει η γενική κυβέρνηση στην περίοδο 

Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

έναντι ελλείμματος 4,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

Σε σχέση με το εννεάμηνο το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένο κατά 887 εκατ. ευρώ, ωστόσο 

νέα αύξηση παρουσίασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, οι οποίες πλέον 

υπολογίζονται σε 8,7 δισ. ευρώ. 

http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/
http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/
http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/
http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/
http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/
http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/
http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/
http://www.emea.gr/archives/%CF%83%CF%84%CE%B1-23-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/
http://www.emea.gr/archives/%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%bb%ce%b7%ce%be%ce%b9%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%82-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%82/
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Τίτλος : 
Eνέκρινε επισήμως και το Ecofin τη 2ετή παράταση του 
ελληνικού προγράμματος - Η συμφωνία του Eurogroup 
ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση της δόσης - Η Αθήνα 
έχει υιοθετήσει αποτελεσματικά μέτρα - Παραμένει ο 
στόχος για πλεόνασμα 4,5% το 2016  

Μέσο :  

http://www.bankingnews.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.bankingnews.gr/component/k2/item/68958-e%CE%BD%CE%AD%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%BC%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-
ecofin-%CF%84%CE%B7-2%CE%B5%CF%84%CE%AE-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-eurogroup-

%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-
%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-
%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-

%CF%85%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-

%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1-45-%CF%84%CE%BF-2016 

Το πράσινο φως για τη 2ετή παράταση - μέχρι το 2016 - του οικονομικού προγράμματος της 

Ελλάδας άναψαν επισήμως, με τη σειρά τους, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ecofin), κατά τη διάρκεια της σημερινής τους συνεδρίασης. 

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, το Ecofin κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για 

μέτρα που παρέχουν προς την Ελλάδα επιπλέον 2 χρόνια, προκειμένου η χώρα να μειώσει το 

υπερβολικό δημοσιονομικό της έλλειμμα, μετά τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με 

την τρόικα. 

Στην ανακοίνωση του Ecofin σημειώνεται επίσης πως η σχετική απόφαση που ελήφθη 

υποχρεώνει την Ελλάδα να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το 3% του 

ΑΕΠ το 2016 αντί για το 2014, χαλαρώνοντας την ετήσια πορεία προσαρμογής που είχε 

οριστεί προηγουμένως. 

"Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της τρόικας, η οποία εγκρίθηκε από το 

Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου, θα επιτρέψει την εκταμίευση της επόμενης δόσης προς την 

Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής που ακολουθεί η χώρα", 

τονίζει επίσης το Ecofin στο ανακοινωθέν που εξέδωσε. 

Το Ecofin διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με την 

απόφαση 2011/734/EU.  

"H Ελλάδα εκτιμάται ότι έχει βελτιώσει το διαρθρωτικό έλλειμμα ήδη κατά 13,9 

ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από έλλειμμα 14,7% το 2009 σε εκτιμώμενο έλλειμμα 1,5% 

το 2012. Ωστόσο, η οικονομική δραστηριότητα το 2012 - 2013 προβλέπεται πως θα είναι 

πολύ πιο αδύναμη σε σχέση με πριν", αναφέρεται επίσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

http://www.bankingnews.gr/
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αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση της Ελλάδας στην πορεία του 2012, η οποία 

επηρεάζει αρνητικά την εγχώρια ζήτηση, καθώς και στη μικρότερη δυναμική των εξαγωγών, 

προστίθεται.  

"Όπως ορίζει η ανάγκη για βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, οι στόχοι για 

τους όρους του πλεονάσματος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι εξής: 0% το 2013, 1,5% το 

2014, 3% το 2015 και 4,5% το 2016", επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Ecofin. 



 

[26] 
 

Τίτλος : 
Στήνεται ένα σκηνικό τρόμου – Υποχρεώνουν με 
συμμετοχή στην επαναγορά χρέους και σχεδιάζουν για 
την επόμενη μέρα ένα γενικευμένο haircut – Η Ελλάδα το 
αποκορύφωμα της αποτυχίας  
Μέσο : 
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http://www.bankingnews.gr/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE
%AC_%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/68837-
%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%E2%80%93-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-
%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-
%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-
%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-
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Στήνεται ένα σκηνικό τρόμου που αναδεικνύει το μέγεθος της ελληνικής αποτυχίας. Η 

Ελλάδα συγκρινόμενη με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δεν θα έχει  μέτρο 

σύγκρισης.  

Υποχρέωσαν τους ιδιώτες κατόχους ομολόγων τις τράπεζες, τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, τα 

ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες φυσικά πρόσωπα να συμμετάσχουν στο πιο 

αποτυχημένο  πρόγραμμα αναδιάρθρωσης χρέους στην οικονομική ιστορία του πλανήτη.  

Οι ζημίες που υπέστησαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν ελάχιστες γιατί είχαν προλάβει και 

ξεφορτώσει τα ελληνικά ομόλογα είτε στην ΕΚΤ που αγόραζε ελληνικό χρέος είτε στην 

δευτερογενή αγορά.  

Το αποτέλεσμα ήταν να υλοποιηθεί η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους με ζημιωμένους, 

χρεοκοπημένους τους έλληνες επενδυτές, τις ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.  

Δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο να σχεδιάζουν την δήθεν διάσωση της Ελλάδος και να 

χρεοκοπούν τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία.  

Η ΕΚΤ και οι Κεντρικές Τράπεζες δεν συμμετείχαν στο PSI+, το πολιτικό σύστημα της 

Ευρώπης προστάτεψε τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες αλλά προστάτεψε και τις 

Κεντρικές Τράπεζες και έριξε όλο το βάρος στην Ελλάδα που δήθεν διέσωζε.  

Η αποτυχία του PSI+ αποδείχθηκε έμπρακτα όχι από το μνημόνιο, την απογοήτευση των 

αγορών, τα νέα μέτρα που έχουν αποδεκατίσει την οικονομία αλλά από το σχέδιο buyback, η 

επαναγορά είναι ένδειξη ότι η ελληνική οικονομία ΑΠΕΤΥΧΕ.  

Η επαναγορά χρέους είναι τρανή απόδειξη ότι το σχέδιο διάσωσης της Ελλάδος απέτυχε.  

Η επαναγορά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πλήξει εκ νέου ελληνικές τράπεζες και 

ασφαλιστικά ταμεία εξέλιξη που θα είναι όχι μόνο τραγική αλλά και επικίνδυνη.  

Όμως το ακόμη χειρότερο δεν είναι η επαναγορά που απέδειξε ότι απέτυχε το PSI+. 

Η μεγαλύτερη αποτυχία είναι ότι θα αποτύχει και η επαναγορά καθώς φαίνεται 
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http://www.bankingnews.gr/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/68837-%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%E2%80%93-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-haircut-%E2%80%93-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%8D%CF%86%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.bankingnews.gr/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/68837-%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%E2%80%93-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-haircut-%E2%80%93-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%8D%CF%86%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82
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παρασκηνιακώς να έχει προσυμφωνηθεί haircut εκ νέου στο ελληνικό χρέος που θα αφορά 

και τα δάνεια του επίσημου τομέα και του ιδιωτικού τομέα.  

Δηλαδή η αποτυχία συνεχίζεται.  

Η επαναγορά δεν είναι τίποτε άλλο από μια ένδειξη αποτυχίας.  

Όμως η αποτυχία συνεχίζεται προσεχώς θα ξεκινήσει το σήριαλ του νέου haircut που δεν θα 

έχει θετικό, αίσιο τέλος.  

Η ελληνική τραγωδία συνεχίζεται, απομηχανής θεός δεν θα υπάρξει και οι θεατές θα μείνουν 

με μια πικρή γεύση κάνοντας την αυτοκριτική τους και λέγοντας…πόσο ηλίθιοι ήμασταν 

που συμμετείχαμε σε αυτήν την ιλαροτραγωδία.  
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Τίτλος : 
Απλουστεύεται το ΕΣΠΑ και αποδεσμεύονται κοδύλια του 
ΕΤΕΑΝ 

Μέσο : 
http://www.kerdos.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1842720&nt=103&utm_source=K

erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 
 

Απλουστεύονται δραστικά, οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ, ξεμπλοκάρονται κονδύλια του 

ΕΤΕΑΝ και ενισχύεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων και με κεφάλαια κίνησης με 

επιδοτούμενο επιτόκιο 50% με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα για το ΕΣΠΑ περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για 

απλούστευση/επιτάχυνση των διαδικασιών σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτικής 

ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης στις 11 Οκτωβρίου ενώ τα μέτρα για τη ρευστότητα 

σχετίζονται με το νέο πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ που ανακοινώθηκε στις 12 Νοεμβρίου. 

[Ανάγνωση άρθρου]

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1842720&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1842720&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1842720&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1842720&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1842720&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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Τίτλος : 
Με ...βερεσέ αγοράζουν φάρμακα οι ασθενείς! 

Μέσο : 
http://www.902.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%BC%CE%B5-

%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AD-
%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-
%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82 

Οι άρρωστοι δεν έχουν να πληρώσουν πια ούτε τις συμμετοχές τους για φάρμακα, τη στιγμή 

που οι πλειοψηφίες των ηγεσιών των φαρμακευτικών συλλόγων τους υποχρεώνουν να 

πληρώνουν ολόκληρη την τιμή για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ. 

Tεφτέρια πολύμηνων αναμονών, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους, έχουν 

ανοίξει οι ασθενείς στα 10.000 -απ' τα 12.500 συνολικά- φαρμακεία της χώρας καθώς ένα 

στα τέσσερα νοικοκυριά αναγκάστηκε, λόγω της οικονομικής κρίσης, να μειώσει τα έξοδά 

του για δαπάνες φαρμάκων και υγείας. 

Τα παραπάνω δραματικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των λαϊκών στρωμάτων 

περιέχονται σε πανελλαδική έρευνα της ΜΑRC, που έγινε για λογαριασμό του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και η οποία παρουσιάστηκε χτες. Σύμφωνα λοιπόν με την 

έρευνα η οικονομική κρίση έχει πλήξει το 95,6% των φαρμακείων της χώρας με αποτέλεσμα 

4.000 φαρμακεία να είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο. Οι επιπτώσεις μετατοπίζονται απ' τα 

φαρμακεία στους ασθενείς καθώς, όπως αποδεικνύεται απ' την έρευνα, προκύπτουν τα εξής 

στοιχεία: 

    Το 81,7% αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με την άμεση εξόφληση από τους ασθενείς με 

αποτέλεσμα σε όλα σχεδόν τα φαρμακεία της χώρας έχουν ανοίξει τεφτέρια για λεφτά που 

χρωστάνε -κυρίως απ' τις συμμετοχές- οι ασθενείς. 

    Οπως ανέφεραν οι φαρμακοποιοί 9,4% των ασθενών δεν μπορούν να εξοφλήσουν άμεσα 

τα φάρμακά τους. Μάλιστα το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ως εξής: Είναι 17% σε 

περιοχές κάτω από 10.000 κατοίκους, 6,5% από 10.000 - 50.000 και 6,3% σε μέρη άνω των 

50.000 κατοίκων. 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα των φαρμακοποιών είναι τα χρήματα που οφείλει το Δημόσιο, 

όπως εκτιμά των 67,5% των ερωτηθέντων φαρμακοποιών. Αυτή τη στιγμή τα χρέη του 

ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς είναι 300 εκατ. ευρώ απ' το 2011 και 237 εκατ. ευρώ για 

τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβρη του 2012. Ακολουθεί η έλλειψη ρευστότητας με 46,2% 

και η μείωση του τζίρου με 27,5%. 

Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου το 2012 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εκτιμάται 

ότι θα φθάσει στο 28,47%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 1 στα 4 φαρμακεία αναμένει πτώση 

του τζίρου μεγαλύτερη από 40%. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια 1.700 θέσεων εργασίας υπαλλήλων στα φαρμακεία 

ενώ για το 2013 υπολογίζονται απώλειες 1.500-1.800 θέσεων εργασίας. 

Δικαίωση της ΔΗΠΑΚ 

http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82
http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82
http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82
http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82
http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82
http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82
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Η έρευνα αυτή δικαιώνει τη θέση και τις διεκδικητικές προτάσεις της Δημοκρατικής 

Πανεπιστημονικής Κίνησης (ΔΗΠΑΚ) Φαρμακοποιών που σε όλες τις αποφάσεις για 

κινητοποιήσεις των φαρμακευτικών συλλόγων διαφώνησε κάθετα με την άρση της πίστωσης 

της χορήγησης φαρμάκων και του εξαναγκασμού των λαϊκών στρωμάτων να πληρώνουν απ' 

την τσέπη τους -όπως ισχύει απ' τις 24.11.2012 μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του ΠΦΣ. Η ΔΗΠΑΚ Φαρμακοποιών προτείνει τη συμπαράταξη με τους ασφαλισμένους και 

την από κοινού διεκδίκηση -μεταξύ των άλλων- χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ απ' τον 

κρατικό προύπολογισμό, ώστε να αποπληρώσει όλους τους παρόχους υγείας, μεταξύ των 

οποίων και οι φαρμακοποιοί. 
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Τίτλος : 
Πενήντα χιλιάδες νέοι καπνιστές το χρόνο! 

Μέσο : 
http://www.thebest.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/164336 

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το κάπνισμα, καθώς 

επισημαίνεται πως κάθε χρόνο το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει πάνω από 600.000 

ανθρώπους. Επιπρόσθετα το κάπνισμα αυξάνει την παιδική νοσηρότητα και βαρύνει 

σημαντικά το κόστος Υγείας, καθώς προκαλεί στα παιδιά άσθμα, πνευμονίες, ωτίτιδες, 

μηνιγγίτιδες, σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου νεογνών και επηρεάζει την όσφρηση και τη 

νοητική ανάπτυξη. 

«Νόμιμα και παράνομα κυκλώματα, απροκάλυπτα προωθούν μια σκληρή εξάρτηση που 

παράγει 50.000 νέους καπνιστές τον χρόνο, τραυματίζοντας έτσι την ατομική και δημόσια 

υγεία και πλήττοντας τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και την εθνική οικονομία», τόνισε 

σε συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος ο καθηγητής 

Παναγιώτης Μπεχράκης, με αφορμή το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Μαθαίνω να μην 

καπνίζω». 

Ο καθηγητής Ιατρικής και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Ιωάννης 

Τούντας, τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, καπνιστών και μη 

καπνιστών (ποσοστό 76% των καπνιστών και 77% των μη καπνιστών), θεωρούν ότι η 

πολιτεία δεν έχει κάνει αρκετά για την πρόληψη του καπνίσματος στους νέους. Σε ερώτηση 

σχετικά με την αύξηση της τιμής των τσιγάρων κατά 2 ευρώ, οι μη καπνιστές συμφωνούν σε 

ποσοστό 52% και οι καπνιστές κατά 26%. Σημείωνεται, δε, πως η αύξηση της τιμής των 

τσιγάρων τα τελευταία δύο χρόνια έχει οδηγήσει σε μείωση του καπνίσματος 3 στους 10 

καπνιστές, ενώ 27% των καπνιστών αγοράζει φθηνότερα τσιγάρα. 

Σύμφωνα με τις ετήσιες έρευνες Hellas Health, η στάση των Ελλήνων απέναντι στην 

απαγόρευση του καπνίσματος είναι ιδιαίτερα θετική και αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο 

(63% το 2010, 72% το 2011). 

Οι πολιτικές αντιμετώπισης του καπνίσματος οφείλουν να είναι διατομεακές και 

συνδυαστικές και να περιλαμβάνουν οικονομικά αποτρεπτικά μέτρα, τα οποία έχουν υψηλή 

αποτελεσματικότητα, όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία, επισήμανε ο καθηγητής Γιάννης 

Κυριόπουλος, κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

Η οικονομική κρίση, ανέφερε μεταξύ άλλων, συμβάλλει στην αύξηση της κατανάλωσης και 

στη «στροφή» σε φθηνά προϊόντα καπνού, πράγμα εξαιρετικά επιβαρυντικό για την υγεία. 

Κατά συνέπεια, η ανάγκη ελέγχου είναι επιτακτική και τα οικονομικά εργαλεία αποτροπής 

έχουν βαρύνουσα σημασία. 

Η πρόταση για αύξηση της τιμής κατά 2 ευρώ που προτάθηκε είναι κρίσιμης σπουδαιότητας 

και πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας νέας πολιτικής δεδομένου ότι έχει τεκμηριωθεί ότι 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/164336
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/164336
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συνεισφέρει πολύ θετικά στη διακοπή του καπνίσματος, στη μείωση του αριθμού νέων 

καπνιστών και στην αποτροπή νοσηρότητας και πρόωρης θνησιμότητας, πρόσθεσε ο 

καθηγητής, εξηγώντας πως παράλληλα παρέχει εξοικονομήσεις στα νοικοκυριά (1 μισθός 

ετησίως) και έσοδα στο κράτος ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. 

Σημειώνεται ακόμη, πως η πρόταση για την αύξηση της τιμής των τσιγάρων και την 

απόδοση στον ΕΟΠΥΥ ή στο σύστημα υγείας βρίσκει σύμφωνους 75% των πολιτών και σε 

ίδιο ποσοστό και τους γιατρούς σε πρόσφατη έρευνα της κοινής γνώμης. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 8 Δεκεμβρίου, θα 

παρακολουθήσουν περισσότεροι από 1.000 μαθητές από 30 σχολεία του Λεκανοπεδίου, 

πολλοί από τους οποίους θα παρουσιάσουν έργα δικά τους, εικαστικά, μουσικά ακόμη και 

θεατρικά δρώμενα. Από πλευράς εκπαιδευτικής κοινότητας συμμετέχουν περισσότεροι από 

150 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οι περισσότεροι από τους οποίους θα 

παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για το κάπνισμα. 
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Τίτλος : 
3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρία 
Μέσο : 
http://www.iatrikostypos.com/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%B
A%CF%8C-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%
8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-
%CE%BC%CE%B5-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%
B1.html 
 

Στις 5 Δεκεμβρίου, το 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία θα 

συγκεντρώσει πάνω από 450 αντιπρόσωπους οργανώσεων ατόμων με αναπηρία από 

ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παραστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρωβουλευτές και 

με εκπροσώπους της ΕΕ για να συζητήσουν πώς η Ευρώπη μπορεί να εξασφαλίσει την 

προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε αυτήν την περίοδο της κρίσης. Το 

ελληνικό αναπηρικό κίνημα θα αντιπροσωπευθεί από πολυμελή αντιπροσωπεία της 

ΕΣΑμεΑ, η οποία προσκλήθηκε από τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Ιωάννη Τσουκαλά και τους 

ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Την έναρξη θα κηρύξουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Martin Schulz και ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF (European Disability 

Forum) Ιωάννης Βαρδακαστάνης. 

  

• Ενόψει της προετοιμασίας της Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΟΗΕ, σχετικά 

με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των 80 εκατομμυρίων 

πολιτών της με αναπηρία. Τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), την πρώτη συνθήκη ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, που έχει επικυρώσει ποτέ η ΕΕ. 

  

• Ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτος Πολιτών 2013 (European Year of Citizens - 2013) 

  

• Αλλά και πριν από την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πράξης 

για την Προσβασιμότητα (European Accessibility Act) ως μέρος της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Αναπηρία (European Disability Strategy) 

  

http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10273-3%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία θα προωθήσει το διάλογο μεταξύ 

των εκπροσώπων των εθνικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των παραγόντων που λαμβάνουν αποφάσεις σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των παρακάτω 3 θεμάτων: τη μέγιστη δυνατή άσκηση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, τις στρατηγικές 

για την έξοδο από την κρίση, την ελεύθερη Δια-κίνηση των πολιτών με αναπηρία και τα 

δικαιώματα του πολίτη ενόψει της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Πράξης για την 

Αναπηρία. 

  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία θα ακολουθήσει - ως προς τη 

διάρκεια των ομιλιών, τη διαδικασία της ψηφοφορίας κ.λπ. - τους κανόνες και τις 

διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις συνεδριάσεις θα προεδρεύουν από κοινού 

Ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος, 

από τους εκπροσώπους των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία θα ζητηθεί να εγκρίνουν 

ένα ψήφισμα. 

  

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου θα υπάρχει αναμετάδοση σε ζωντανό χρόνο από την ιστοσελίδα 

της ΕΣΑμεΑ www.esaea.gr , μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en και στο προφίλ της ΕΣΑμεΑ στο facebook. 

Επισυνάπτονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον Τύπο. Παρακαλούμε για την 

κάλυψη. 

  

http://www.esaea.gr/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en
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Τίτλος : 
4η Ημερίδα Φαρμακοποιών 

Μέσο : 
http://www.eefam.gr/ 
  

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3801 
 

Πρόκειται για μία πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη διοργάνωση του 
περιοδικού «PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», που διαθέτει 

αποδεδειγμένη αποδοχή, γνώση κι αντικειμενικότητα σε όλα τα θέματα 
που αφορούν και απασχολούν το χώρο του Φαρμακείου. 

 
Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3801
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3801
http://www.eefam.gr/assets/files/diafora/Harami04122012.doc
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Τίτλος : 
Πλαστικό φως! 

Μέσο : 

http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3803 

Πηγή: tovima.gr 

 

Λαμπτήρας από πολυμερές και νανοϋλικά δίνει καλύτερη ποιότητα φωτός από τις λάμπες 

οικονομίας και τα LED. 

Ενας νέος λαμπτήρας ο οποίος εκπέμπει φυσικό φως, δεν σπάζει και δεν καίγεται 

αναπτύχθηκε από αμερικανούς ερευνητές.  

Προσφέρει ποιότητα φωτός καλύτερη από τους σημερινούς οικονομικούς λαμπτήρες 

φθορισμού και τα LED, με απόδοση διπλάσια από τους πρώτους και ισάξια με τα δεύτερα 

και είναι φτιαγμένος από… πλαστικό! 

Ο νέος λαμπτήρας, που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Γουέικ Φόρεστ της 

Βόρειας Καρολίνας, βασίζεται στην τεχνολογία FIPEL (field-induced polymer 

electroluminescence, ηλεκτροφωταύγεια πολυμερούς επαγόμενη από πεδία).  

Αποτελείται από μια μήτρα με στρώσεις φωτοπολυμερούς αναμεμειγμένου με νανοϋλικά, η 

οποία εκπέμπει φως όταν διαπερνάται από ηλεκτρικό ρεύμα. 

«Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ένας τρόπος για να δημιουργήσουμε φως αντί για 

θερμότητα» δήλωσε ο Ντέιβιντ Κάρολ, καθηγητής της Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Γουέικ 

Φόρεστ και επικεφαλής της μελέτης η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Organic 

Electronics». Κατά τον καθηγητή ο νέος πλαστικός λαμπτήρας είναι καλύτερος από όλες τις 

υπάρχουσες οικονομικές λύσεις φθορισμού και LED (οργανικών και μη). 

«Οι συσκευές μας δεν περιέχουν υδράργυρο, δεν περιέχουν καυστικά χημικά και δεν 

σπάζουν, αφού δεν είναι φτιαγμένες από γυαλί» τόνισε. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όμως των νέων πλαστικών λαμπτήρων είναι η ποιότητα του 

φωτός τους: δεν είναι ούτε σκληρό και «διακεκομμένο», όπως των λαμπτήρων φθορισμού, 

ούτε γαλαζωπό, όπως των LED, αλλά σχεδόν ίδιο με το φυσικό φως.  

«Πολλοί συχνά παραπονιούνται ότι οι οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού κουράζουν τα 

μάτια τους ή ότι τους ενοχλεί ο θόρυβος από τους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού στα 

γραφεία τους. Τα νέα φώτα που δημιουργήσαμε μπορούν να θεραπεύσουν αυτά τα 

προβλήματα και ακόμη περισσότερα». 

Το πρότυπο που έφτιαξαν οι ερευνητές είναι ένας σωληνωτός λαμπτήρας ο οποίος εκπέμπει 

λευκό φως, παρόμοιο με αυτό του ήλιου.  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3803
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3803
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Η νεα τεχνολογία όμως μπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να δίνει φως σε οποιοδήποτε 

χρώμα και να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε σχήμα – σε φύλλα 70 Χ 140 εκ. για χρήση σε 

επαγγελματικούς χώρους και γραφεία ή σε λάμπες για ντουί και σε σποτ για οικιακή χρήση.  

Οι ερευνητές προσθέτουν επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιτρίνες και φωτεινές 

επιγραφές, αλλά και σε λεωφορεία ή στο μετρό.  

Η διάρκεια ζωής των νέων πλαστικών λαμπτήρων αγγίζει τη δεκαετία και, σύμφωνα με τα 

σχέδια των επιστημόνων, θα είναι έτοιμοι για την αγορά ήδη μέσα στον επόμενο χρόνο. 



 

[38] 
 

Τίτλος : 
Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ανταποκρίνονται 
θετικά σε βιοανάδραση HRV 

Μέσο : 
http://www.ego.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ego.gr/news-hrv-biofeedback-helps-arrythmia 
 

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Applied Psychophysiology 
and Biofeedback, βρήκε ότι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 

ανταποκρίνονται θετικά σε βιοανάδραση HRV (Heart Rate 
Variability Biofeedback) και ασκήσεις αναπνοής. 

  

Είναι βέβαια ήδη τεκμηριωμένο ότι η διακύμανση του καρδιακού ρυθμού 

κατά τη διάρκεια της αναπνοής (δηλαδή η αναπνευστική φλεβοκομβική 
αρρυθμία – respiratory sinus arrhythmia) σχετίζεται έντονα με κινδύνους 

καρδιακών προβλημάτων και είναι ιδιαίτερα ενδεικτική σε καταλήξεις 
προβλημάτων υγείας συνδεδεμένων με οξέα καρδιακά προβλήματα – 

μικρότερη διακύμανση είναι ενδεικτική αυξημένου κινδύνου κακών 
εκβάσεων. Η μειωμένη διακύμανση καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια 

της αναπνοής είναι γενικά αποτέλεσμα ανισορροπίας του αυτονόμου 
νευρικού συστήματος και ειδικότερα υπερβολικής δραστηριότητας του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Η καρδιακή ανεπάρκεια σχετίζεται 

έντονα με την υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού και τη μειωμένη 
διακύμανση του καρδιακού ρυθμού. Οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν 

και προηγούμενες εργασίες οι οποίες είχαν εισηγηθεί ότι η ανισορροπία 
του αυτονόμου νευρικού συστήματος είναι ενδεικτική της προόδου της 

καρδιακής ανεπάρκειας. 

  

Η διακύμανση του καρδιακού ρυθμού γενικά θεωρείται μέτρο του τόνου 
του αυτονόμου νευρικού συστήματος και της καρδιαγγειακής 

προσαρμοστικότητας σε ποικίλες απαιτήσεις – προσαρμοστικότητα είναι 
σημάδι ευρωστίας και έλλειψη προσαρμοστικότητας το αντίθετο. 

Παρόμοια, η εξάσκηση αντοχής είναι μέτρο της ικανότητας του 
ανθρωπίνου οργανισμού να προσαρμοστεί σε αυξημένο φόρτο 

εργασίας στην καρδιο-αναπνευστική επίδοση. 

Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που έλαβαν εξάσκηση HRV 
βιοανάδρασης ταυτόχρονα με εξάσκηση αναπνοής για έξι εβδομάδες, 

http://www.ego.gr/
http://www.ego.gr/news-hrv-biofeedback-helps-arrythmia
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αύξησαν την αντοχή τους σε σχέση με μια ομάδα ελέγχου που έλαβαν 

εικονική εξάσκηση έξι εβδομάδων ενός προγράμματος άλφα θήτα 

ηλεκτροεγκεφαλικής βιοανάδρασης που είχε από πριν δείξει ότι δεν 
προκαλεί καρδιαγγειακές επιδράσεις. Και οι δύο ομάδες έλαβαν ίση 

χρονικά εξάσκηση μια φορά την εβδομάδα για έξι εβδομάδες και τους είχε 
ζητηθεί να επαναλάβουν την εξάσκηση τους και στο σπίτι για 20 λεπτά την 

ημέρα. Η εξάσκηση στη διακύμανση του καρδιακού ρυθμού και της 
αναπνοής περιελάμβανε βαθύτερες αναπνοές με τέτοιο τρόπο που να 

αυξάνει τη διακύμανση του καρδιακού ρυθμού (ο οποίος απεικονιζόταν με 
μια ειδική ιατρική συσκευή). Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν επίσης 

παρόμοια συσκευή και στο σπίτι. 

Η βελτίωση περιορίστηκε στους συμμετέχοντες εκείνους που επέδειξαν 

σχετικά ψηλότερο (μεγαλύτερη από 30%) κλάσμα εξώθησης αριστερής 
κοιλίας (LVEF) – το κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας είναι ο αποδεκτός 

δείκτης της σοβαρότητας της καρδιακής νόσου, μεγαλύτερο LVEF είναι 
ενδεικτικό μικρότερης σοβαρότητας. Το 50% των συμμετεχόντων στην 

πρώτη ομάδα με ψηλότερο LVEF έδειξε στατιστικά σημαντικές αυξήσεις 
στην εξάσκηση αντοχής. Συμπληρωματικά, οι συμμετέχοντες με ψηλότερο 

LVEF κατέδειξαν αυξητική τάση στη διακύμανση καρδιακού ρυθμού κατά 
τη διάρκεια της περιόδου υπό μελέτη. Η βελτίωση στην εξάσκηση αντοχής 

και στη διακύμανση καρδιακού ρυθμού ήταν περιορισμένη στους ασθενείς 
με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. 

  

Παρόλο που η μελέτη αυτή δεν είναι η πρώτη του είδους, είναι όμως 

σημαντική επειδή εστιάζει στο φαινόμενο της διακύμανσης καρδιακού 
ρυθμού στο σωστό του φυσιολογικό πλαίσιο, δηλαδή σαν βιολογικό δείκτη 

της καρδιο-αγγειο-αναπνευστικής ακεραιότητας 
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Τίτλος : 
Σύσταση από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση για έγκριση του Exjade® στην ΕΕ 

Μέσο : 

http://www.eefam.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3805 

Πηγή: healthview.gr 

Για τη θεραπεία ασθενών με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη Μεσογειακή Αναιμία 

(θαλασσαιμία). 

Το Exjade θα είναι η πρώτη από του στόματος εγκεκριμένη θεραπεία ειδική για ασθενείς με 

μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία (θαλασσαιμία)  

Κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι το Exjade μειώνει σημαντικά το φορτίο σιδήρου σε ασθενείς 

με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία  σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, με 

παρόμοιο προφίλ ασφάλειας 

Ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία συσσωρεύουν περίσσεια 

σιδήρου αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών όπως η ηπατική ίνωση, η κίρρωση, 

θρόμβοι, αγγειακές νόσοι και νόσοι των οστών 

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 

εξέδωσε, πριν λίγες ημέρες, θετική γνωμοδότηση για το Exjade (δεφερασιρόξη) για τη 

θεραπεία της χρόνιας υπερφόρτωσης σιδήρου με αποσιδήρωση σε ασθενείς 10 ετών και άνω 

που πάσχουν από μη μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία,   στις περιπτώσεις που η 

θεραπεία με δεφεροξαμίνη είτε αντενδείκνυται είτε κρίνεται ανεπαρκής.   

To Exjade θα είναι η πρώτη από του στόματος θεραπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 

ενδείκνυται για τη θεραπεία της υπερφόρτωσης σιδήρου σε ασθενείς με αυτούς τους τύπους 

μεσογειακής αναιμίας. 

Αποτελέσματα από την μελέτη THALASSA, την πρώτη προοπτική ελεγχόμενη με εικονικό 

φάρμακο μελέτη αποσιδήρωσης σε ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή 

αναιμία, έδειξαν σημαντική δοσοεξαρτώμενη μείωση του φορτίου σιδήρου σε σύγκριση με 

το εικονικό φάρμακο. Σε αυτή την πιλοτική κλινική μελέτη, το Exjade ήταν καλώς ανεκτό, 

με προφίλ ασφάλειας παρόμοιο με αυτό του σκέλους του εικονικού φαρμάκου. 

Ο όρος μεσογειακή αναιμία  αναφέρεται σε μια ομάδα γενετικών διαταραχών, οι οποίες 

επηρεάζουν την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και προκαλούν αναιμία. Σε αντίθεση με 

άλλους τύπους μεσογειακής αναιμίας, στους οποίους οι ασθενείς χρειάζονται τακτικές 

μεταγγίσεις αίματος, μία σημαντική αιτία της υπερφόρτωσης σιδήρου, οι ασθενείς με μη-

μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία μπορούν να ζήσουν χωρίς τακτικές μεταγγίσεις 

αίματος.  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3805
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Ακόμη όμως και χωρίς μεταγγίσεις, οι ασθενείς αυτοί εξακολουθούν να συσσωρεύουν 

περίσσεια σιδήρου μέσω εντερικής απορρόφησης, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές 

όπως ηπατική ίνωση και κίρρωση, θρόμβους, ασθένειες των οστών, πνευμονική υπέρταση 

και αγγειακές και ενδοκρινικές νόσους. 

Σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες, τουλάχιστον 750.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

πάσχουν από μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία, και παρά την πρόοδο στην 

κατανόηση της νόσου, ο αριθμός αυτός πιθανώς να μεγαλώσει.  

Οι ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία δεν παρουσιάζουν 

συμπτώματα κατά τη γέννησή τους, όταν συνήθως διαγιγνώσκονται τα περισσότερα είδη 

θαλασσαιμίας, και για το λόγο αυτό διαφεύγουν της διάγνωσης και δεν λαμβάνουν 

θεραπεία.  

Αρκετές επιπλοκές που σχετίζονται με την υπερφόρτωση σιδήρου κάνουν την εμφάνισή 

τους στην ηλικία των 10 ετών, ενώ γίνονται όλο και πιο συχνές σε ασθενείς που πλησιάζουν 

τα 20 ή τα 30. Η μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία συναντάται συνήθως στην 

ΝΑ Ασία, την Ν. Ασία, τη Μέση Ανατολή, και τη Μεσόγειο, ενώ η μετανάστευση αυξάνει 

τον παγκόσμιο επιπολασμό της νόσου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί εν γένει τις συστάσεις της Επιτροπής Φαρμάκων για 

Ανθρώπινη Χρήση και συνήθως ανακοινώνει την τελική της απόφαση εντός τριών μηνών 

από την πρόταση της τελευταίας. Η απόφαση θα ισχύει και στα 27 κράτη-μέλη 

συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας και Νορβηγίας.  

Το Exjade έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία της χρόνιας υπερφόρτωσης σιδήρου σε 

ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία στον Καναδά και σε αρκετές 

άλλες χώρες. Μια σειρά από άλλες αιτήσεις έγκρισης βρίσκονται σε εξέλιξη. 
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Τίτλος : 
Και σβήστε για πάντα το τσιγάρο 
Πάρτε μέρος στην εκστρατεία «Quit Smoking with 
Barça» 
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http://health.in.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231225093 
 

Βαρκελώνη, Ισπανία 
Οι καπνιστές της Ευρώπης έχουν πλέον τη δυνατότητα να κόψουν το κάπνισμα με την 

πρωτοβουλία «Quit Smoking with Barça», καθώς ένα μοναδικό πρόγραμμα για τη δημόσια 

υγεία τίθεται σε λειτουργία. 

 

Η εκστρατεία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

ποδοσφαιρικού συλλόγου της Μπαρτσελόνα και χρησιμοποιεί μια μοναδική, επιστημονική 

προσέγγιση για να βοηθήσει όσους αγαπούν τη ζωή, την Μπάρτσα και το ποδόσφαιρο να 

κόψουν το κάπνισμα οριστικά. 

 

Η πρωτοβουλία «Quit Smoking with Barça» είναι η τελευταία καινοτομία στο πλαίσιο της 

επιτυχημένης εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Αν το σταματήσεις, δεν σε 

σταματάει τίποτα» που εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, 

και διεξάγεται μέσω του «FCB iCoach», μιας δωρεάν, ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας και 

εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα η οποία παρέχει προσαρμοσμένη καθοδήγηση και 

υποστήριξη απευθείας από τα χείλη των παικτών, προπονητών και στελεχών της Μπάρτσα.  

 

Επενδύοντας στην επιτυχία της εκστρατείας «Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα» 

και αξιοποιώντας την υποστήριξη των εκατομμυρίων οπαδών της Μπάρτσα, η σύμπραξη 

αυτή μεταξύ ενός αθλητικού συλλόγου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν έχει 

προηγούμενο, μπορεί να βοηθήσει πολλούς ακόμα από τους 140 εκατομμύρια καπνιστές της 

Ευρώπης να κερδίσουν οριστικά στον αγώνα κατά του καπνίσματος. 

 

Η εκστρατεία «Quit Smoking with Barça» στηρίζεται στο FCB iCoach, ένα πρόγραμμα 

παροχής εξατομικευμένων συμβουλών υγείας. Οι καπνιστές συμπληρώνουν κατά την 

εγγραφή τους ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που καθορίζει το είδος της καθοδήγησης που 

χρειάζονται για να κόψουν το κάπνισμα. Ανάλογα με τις απαντήσεις τους, λαμβάνουν 

εξατομικευμένες συμβουλές, πληροφορίες και παρότρυνση απευθείας από τους παίκτες, 

τους προπονητές και τα στελέχη της Μπάρτσα. Συμβουλές παρέχουν οι τέσσερις αρχηγοί 

της ομάδας Carles Puyol, Andres Iniesta, Victor Valdes και Xavi, καθώς και ο πρόεδρος 

Sandro Rosell, ο προπονητής Tito Villanova, ο Guilermo Amor και άλλοι ειδικοί της 

ομάδας. 
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