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Τίτλος : 

Από την Genesis Pharma στον ΣΦΕΕ 

 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/  

 

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

Μεταγραφή από την Genesis Pharma στον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας πήρε η κ. Ζέφη Βοστιτσάνου.  
 

Η κ. Βοστιτσάνου ήταν Διευθύντρια κανονιστικών υποθέσεων στην 
Genesis Pharma, και στον ΣΦΕΕ διαδέχεται την κ. Σοφία Μελά, μέχρι 

πρότινος Διευθύντρια κανονιστικών υποθέσεων του Συνδέσμου.  
 

Εμείς να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Τίτλος : 
Παγώνουν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας - Συγγενείς 
ασθενών φέρνουν καλοριφέρ... από το σπίτι! 

Μέσο :  

http://iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-

%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-

%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-

%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-

%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-

%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html 

Παράσταση διαμαρτυρίας έκανε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της 

Πρέβεζας στη διοίκηση του Νοσοκομείου και στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του 

Γ.Ν. Πρέβεζας, επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη θέρμανση στο Νοσοκομείο. 

Γίνεται προσπάθεια... οικονομίας. 

Όπως διαβάζουμε στο atpreveza.gr ανάβουν καλοριφέρ μόνο μεταξύ 7 και 9 το βράδυ και 

αυτό μόνο στα δωμάτια των ασθενών που νοσηλεύονται. Οι εργαζόμενοι "επιστρατεύουν" 

μπουφάν ή άλλους τρόπους για να ζεσταθούν. 

Και δεν είναι μόνον αυτό. 

Έχουν αφαιρεθεί από τους εργαζόμενους τα τηλεκοντρόλ από τα air condition, ώστε να μην 

καταναλώνεται ρεύμα! 

Συγγενείς ασθενών φέρνουν ηλεκτρικά σώματα καλοριφέρ και αερόθερμα από το σπίτι τους 

για να ζεσταθούν τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Υπάρχει μάλιστα ο κίνδυνος σε αυτή 

την περίπτωση να δημιουργηθούν ηλεκτρολογικά προβλήματα. 

Για το πρόβλημα ενημερώθηκε από τους εργαζόμενους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 

Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, ο οποίος βρέθηκε το πρωί στο Νοσοκομείο και είχε μάλιστα 

και συνάντηση με τον εκτελών χρέη διοικητή, Μάνθο Δαρδαμάνη για τα ζητήματα της 

Υγείας στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10333-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9.html
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Τίτλος : 
Αμπατζόγλου: Ζητάμε την παρέμβαση του 
πρωθυπουργού για τον ΕΟΠΥΥ  

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2322-ampatzogloy-

zhtame-thn-parembash-toy-prwthypoyrgoy-gia-ton-eopyy 

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της μαζικής συγκέντρωσης των φαρμακοποιών μελών 

των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής (ΦΣΑ) και Πειραιά (ΦΣΠ) έξω από το υπουργείο 

Υγείας, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

(ΠΦΣ) Θόδωρος Αμπατζόγλου τόνισε μεταξύ άλλων: 

"Δέκα εκατομμύρια έλληνες και όλοι οι φαρμακοποιοί απαιτούν να δοθεί οριστική λύση στο 

πρόβλημα του ΕΟΠΥΥ. Εάν δεν χρηματοδοτηθεί ο οργανισμός, το πρόβλημα θα συνεχίσει 

να διογκώνεται. Πέραν του υπουργείου Υγείας ζητάμε την παρέμβαση του πρωθυπουργού 

και των πολιτικών αρχηγών για την οριστική λύση του προβλήματος και την αποκλιμάκωση 

των κινητοποιήσεων. Το μόνο που ζητάμε είναι η εφαρμογή των νόμων και να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας". 

 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2322-ampatzogloy-zhtame-thn-parembash-toy-prwthypoyrgoy-gia-ton-eopyy
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2322-ampatzogloy-zhtame-thn-parembash-toy-prwthypoyrgoy-gia-ton-eopyy
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2322-ampatzogloy-zhtame-thn-parembash-toy-prwthypoyrgoy-gia-ton-eopyy
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Τίτλος : 
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα και αύριο στον 
ΕΟΠΥΥ 

Μέσο :  
http://www2.rizospastis.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7194306&publDate=12/12/2012 

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα και αύριο στον ΕΟΠΥΥ 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - 

OAEE - ΝΑΤ - ΟΤΑ οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον ΕΟΠΥΥ την Πέμπτη 

στις 10 π.μ. για τις περικοπές των παροχών του Οργανισμού και τα προβλήματα στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στις 11 π.μ. έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρόεδρο του 

ΕΟΠΥΥ, Λ. Παπαγεωργόπουλο. 

Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει σήμερα στις 10 π.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία 

του ΕΟΠΥΥ στην Αριστοτέλους. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνταξιουχικών 

Οργανώσεων καλεί τους συνταξιούχους όλων των ταμείων να απαιτήσουν: 

 Να δοθούν άμεσα τα φάρμακα δωρεάν, χωρίς προαπαιτούμενα και περιορισμούς. 

 Να μην εφαρμοστεί η απόφαση για τη δραστική ουσία. 

 Οχι στο νέο κούρεμα των αποθεματικών που θα τα στραγγίσει για ακόμη μια φορά. 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7194306&publDate=12/12/2012
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7194306&publDate=12/12/2012


 

[5] 
 

Τίτλος : 
Παραιτήθηκε από πρόεδρος του Ιδρύματος «Ερρίκος 
Ντυνάν» ο Ανδρέας Μαρτίνης  
 

Μέσο : 
http://www.ygeia360.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/news/item/2333-paraitithike-apo-proedros-
tou-errikou-ntinan-o-andreas-martinis 

 

Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος 

Ντυνάν» υπέβαλε την Τρίτη ο κ. Ανδρέας Μαρτίνης. 

Στην επιστολή της παράιτησής του προς το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος 

«Ερρ.Ντυνάν», ο κ. Α. Μαρτίνης αναφέρει τα εξής: «Με την παρούσα και για λόγους που εάν 

τους εξέθετα τώρα θα επέφερα ζημία στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Κοινωφελές 

΄Ιδρυμα "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" που θεωρείται "παιδί μου", αναγκάζομαι να παραιτηθώ από 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Το μέλλον θα τα καταδείξει όλα». 

http://www.ygeia360.gr/el/news/item/2333-paraitithike-apo-proedros-tou-errikou-ntinan-o-andreas-martinis
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/2333-paraitithike-apo-proedros-tou-errikou-ntinan-o-andreas-martinis
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/2333-paraitithike-apo-proedros-tou-errikou-ntinan-o-andreas-martinis
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Τίτλος : 

Ορίσθηκαν νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές σε 
νοσοκομεία του ΕΣΥ  
 

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2331-oristhhkan-neoi-
dioikhtes-kai-anaplhrwtes-dioikhtes-se-nosokomeia-toy-esy 

Με απόφαση του yπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, ορίσθηκαν την Τρίτη 11 

Δεκεμβρίου διοικητές και αναπληρωτές διοικητές στα εξής νοσοκομεία, όπου είχε λήξει η 

θητεία των προηγούμενων διοικήσεων: 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»: 

Διοικητής: Παπαδόπουλος Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ και πρ. Διευθυντής 

Υπουργείου Υγείας. 

Αναπληρωτής Διοικητής: Μαυρογενάκης Φραγκίσκος, Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων-Στέλεχος Νοσοκομείων. 

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»: 

Διοικήτρια: Καρρά Μαρία, Ιατρός-Παθολογοανατόμος. 

Αναπληρωτής Διοικητής: Τσάμης Χρήστος, Οδοντίατρος- πρ. Υποδιοικητής Νοσοκομείου. 

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»: 

Διοικητής: Παπαχρήστος Χρήστος, Οικονομολόγος-Στέλεχος Νοσοκομείων. 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια: Δαδακαρίδου Μαγδαληνή, Ιατρός-Αιματολόγος. 

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»-ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα»: 

Διοικητής: Πεταλάς Κώστας, Δικηγόρος- πρ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Πειραιά. 

Αναπληρωτής Διοικητής: Δόκος Παναγιώτης, Οικονομολόγος. 

Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου»: 

Διοικήτρια: Κετσετζή Παρασκευή, Δικηγόρος. 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»: 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2331-oristhhkan-neoi-dioikhtes-kai-anaplhrwtes-dioikhtes-se-nosokomeia-toy-esy
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2331-oristhhkan-neoi-dioikhtes-kai-anaplhrwtes-dioikhtes-se-nosokomeia-toy-esy
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2331-oristhhkan-neoi-dioikhtes-kai-anaplhrwtes-dioikhtes-se-nosokomeia-toy-esy
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Διοικήτρια: Κουρτέλη-Ξουρή Ευαγγελία, Επιστήμων Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς- Γενικό Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας Γουμένισσας: 

Διοικητής: Ανθρακίδης Θεμιστοκλής, Οικονομολόγος. 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Καρπενησίου, Άμφισσας και Φωκίδας: 

Διοικητής: Κουτσοπίνης Παναγιώτης, Ιατρός-Γυναικολόγος Μαιευτήρας. 

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης: 

Διοικητής: Ξιπολυτάς Νικόλαος, Ιατρός-Χειρούργος. 
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Τίτλος : 

Λυκουρέντζος: Ισότιμα οι πληρωμές στην υγεία 

Μέσο :  
http://www.euro2day.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/744670/Article.aspx 

Σκληραίνει τους όρους της αντιπαράθεσης με τους φαρμακοποιούς ο υπουργός Υγείας.  

 

Ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα φέρει στη Βουλή διάταξη 

Νόμου, με την οποία «θα προστατεύεται το ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, 

το οποίο αποσυνδέεται πλήρως από το ωράριο και το καθεστώς της εφημερίας και της 

διανυκτέρευσης».  

Επίσης, αφαιρείται η δικαιοδοσία επιβολής χρηματικών ποινών από τους 

φαρμακευτικούς συλλόγους στα μέλη τους, τα οποία εργάζονται με ελεύθερο ωράριο.  

 

Όπως μεταδίδει το Iatronet, ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι επειδή η συνδικαλιστική 

ηγεσία των φαρμακοποιών αθέτησε την πρόσφατη και προφορική συμφωνία, της 26ης 

Νοεμβρίου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, 

περί αναστολής των κινητοποιήσεων και εύρυθμης λειτουργίας των φαρμακείων, οι 

προσεχείς πληρωμές των οφειλών του Οργανισμού προς τους παρόχους Υγείας θα 

γίνονται ισοτίμως προς όλους και δεν θα καταβάλλονται κατά προτεραιότητα προς 

οποιονδήποτε κλάδο. 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/744670/Article.aspx
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/744670/Article.aspx
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/744670/23905.link
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Τίτλος : 

Ευρωκοινοβούλιο: Ζητεί αυστηρότερες διατάξεις για την 
κατάχρηση αντιβιοτικών 

Μέσο :  
http://www.zougla.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.zougla.gr/ygeia/article/evrokinovoulio-ziti-afstiroteres-
diataksis-gia-tin-kataxrisi-antiviotikon 

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεδρίασε στο Στρασβούργο, ενέκρινε 

την έκθεση της ευρωβουλευτού Anna Rosbach με θέμα «μικροβιακή πρόκληση και 

αντιμετώπιση κινδύνων εξ αιτίας της μικροβιακής αντοχής». Πρόκειται για μια έκθεση που 

βασικό στόχο έχει τον περιορισμό της κατάχρησης των αντιβιοτικών και την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής, που προκαλείται εξ αιτίας της. 

 

Παρεμβαίνοντας στη σχετική συζήτηση της Ολομέλειας, ο ευρωβουλευτής Θόδωρος 

Σκυλακάκης, τόνισε ότι «η ευρωπαϊκή πολιτική για τη Δημόσια Υγεία πρέπει να 

επικεντρώσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των αντιβιοτικών, 

που οδηγεί σε εξασθένιση της δράσης τους και αυξάνει την αντίσταση των μικροβίων, ώστε 

να μειωθεί τόσο το κόστος για την υγεία, όσο και το δημοσιονομικό κόστος της 

υπερκατανάλωσης».  

 

Η ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η έκθεση, μεταξύ άλλων: 

 

-Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις συνθήκες συνταγογράφησης και πώλησης 

αντιβιοτικών προκειμένου να εξακριβώσει εάν οι πρακτικές στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης ανθρώπων και ζώων ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπερβολική συνταγογράφηση, 

κατάχρηση ή κακή χρήση αντιβιοτικών. Επισημαίνει τη σημασία της δημιουργίας ενός 

αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών συστημάτων επιτήρησης στον τομέα της 

υγείας του ανθρώπου και στον κτηνιατρικό τομέα, βάσει ομοιόμορφων προτύπων για όλα τα 

κράτη μέλη. 

 

-Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για να 

καθιερωθεί η απασχόληση νοσοκομειακού επιδημιολόγου σε όλα τα νοσοκομεία (κάνοντας 

δεκτή τη σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης). 

 

-Ζητά την παρακολούθηση της χρήσης νανο-αργύρου για καταναλωτικά προϊόντα καθώς η 

κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει αυξημένη αντίσταση του οργανισμού σε 

μικροοργανισμούς αργύρου, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να περιορίσει τη 

χρησιμότητα του νανο-αργύρου για ιατρικές εφαρμογές. 

Καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη μέγιστη 

πυκνότητα των ζώων στην εντατική κτηνοτροφία, καθώς σήμερα τα πολυπληθή κοπάδια 

ωθούν στην προφυλακτική χρήση των αντιβιοτικών.  

 

http://www.zougla.gr/ygeia/article/evrokinovoulio-ziti-afstiroteres-diataksis-gia-tin-kataxrisi-antiviotikon
http://www.zougla.gr/ygeia/article/evrokinovoulio-ziti-afstiroteres-diataksis-gia-tin-kataxrisi-antiviotikon
http://www.zougla.gr/ygeia/article/evrokinovoulio-ziti-afstiroteres-diataksis-gia-tin-kataxrisi-antiviotikon
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-Ζητά στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ τον περιορισμό του 

δικαιώματος συνταγογράφησης αντιβιοτικών μόνο σε κτηνιάτρους και το διαχωρισμό του 

δικαιώματος συνταγογράφησης από το δικαίωμα πώλησης αντιβιοτικών. Ζητά επίσης να 

περιοριστεί η συνταγογράφηση και η χρήση αντιβιοτικών σε κοπάδια, μόνο σε περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο κτηνίατρος έχει εκτιμήσει ότι υπάρχει σαφής κλινική και ανάλογα με την 

περίπτωση, επιδημιολογική αιτιολογία για την περίθαλψη όλων των ζώων.  

 

-Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα, να χαρακτηρίσει τις φαρμακούχες ζωοτροφές 

«φάρμακα» και όχι «ζωοτροφές», με σκοπό να διασφαλίσει ότι και στο μέλλον ο κρίσιμος 

τομέας των φαρμακούχων ζωοτροφών θα εποπτεύεται δυνάμει της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας. 

 

-Τέλος, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες 

για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και έρευνας για νέα 

αντιβιοτικά και εργαλεία διάγνωσης, με σκοπό να γίνουν πιο προσιτά από οικονομικής 

άποψης και να περιορισθεί η άσκοπη χρήση τους και να επιδοτηθεί άμεσα η σχετική έρευνα 

(υιοθετώντας σχετική τροπολογία που κατέθεσε για το θέμα αυτό ο Θόδωρος Σκυλακάκης). 



 

[11] 
 

Τίτλος : 

Μετά τους φαρμακοποιούς, ξαναρχίζουν και οι γιατροί 

Τις κινητοποιήσεις στην Υγεία ακριβά… πληρώνουν οι 
ασθενείς 
 

Μέσο :  
http://www.proinoslogos.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.proinoslogos.gr/phones/15764 

 

Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Όχι στον εκβιασμό της κοινωνίας 

• Νέος γύρος κινητοποιήσεων ξεκίνησε χθες, με τον χώρο της υγείας να μοιάζει… 

καζάνι που βράζει.  
* Τα φαρμακεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, δεύτερη μέρα της 48ωρης πανελλαδικής 

απεργίας, ενώ παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων, κόβει 

και την πίστωση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (που είναι και οι περισσότεροι), 

εξαιτίας των οφειλών του Οργανισμού (Αναλυτικά τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα 

στη σελ. 8.). Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο 

Τετάρτη, ώστε να αποφασίσει για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

* Στο μεταξύ, σε διακοπή της παροχής υπηρεσιών με πίστωση προς τους ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΥΥ προσανατολίζονται να προχωρήσουν  από τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και οι 

συμβεβλημένοι με τον οργανισμό γιατροί, που διεκδικούν την αποπληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων χρεών. Διαμαρτύρονται επίσης για τη μείωση της τιμής με την οποία 

πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ για τις εξετάσεις στα διαγνωστικά εργαστήρια.  

* Στο… χορό των κινητοποιήσεων μπαίνει και πάλι η ΑΔΕΔΥ, η οποία ανακοίνωσε απεργία 

στις 19 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στην πολιτική του μνημονίου, ενώ για αύριο Τετάρτη η 

ΓΣΕΕ κήρυξε τρίωρη πανελλαδική  στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενη για το φορολογικό 

νομοσχέδιο και το μέτρο της διαθεσιμότητας. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποφάσισε 

συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 19 Δεκεμβρίου και πανιατρική - 

πανυγειονομική απεργία στις 17 Ιανουαρίου. Στην απεργία της άλλης Τετάρτης θα 

συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία, με απόφαση της Ομοσπονδίας 

τους. 

* Η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη, εάν αναλογιστεί κανείς και το σήμα κινδύνου που 

εκπέμπουν οι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, για αδυναμία τους να πληρώσουν μισθούς, την 

ώρα που το κύμα αντιδράσεων στους εργαζομένους των ΟΤΑ δεν έχει περάσει ακόμη 

(αναλυτικά στη σελ. 4).  Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων ενάντια στο μέτρο της 

διαθεσιμότητας, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που συνεδρίασε χθες 

το απόγευμα. Ειδικότερα, προκηρύσσεται 48ωρη απεργία των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στις 17 και 18 Δεκεμβρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη 

Δευτέρα, στις 11 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Παράλληλα 

αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 19 

Δεκεμβρίου. Τα δημαρχεία και τα δημοτικά κτήρια θα συνεχίσουν να τελούν υπό κατάληψη 

μέχρι την Παρασκευή ενώ το Σαββατοκύριακο δεν θα λειτουργήσει καμία υπηρεσία. 

* Παράλληλα, οι Δικαστές συνεχίζουν τις εδώ και καιρό απεργίες -αποχές τους έως τις 19 

http://www.proinoslogos.gr/phones/15764
http://www.proinoslogos.gr/phones/15764
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Ιανουαρίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου τους (3 μ.μ.) και όχι από τις 

10 το πρωί, όπως έκαναν έως τώρα. Ας σημειωθεί ότι η πολυήμερη αποχή των Δικαστών 

έχει προκαλέσει πρωτοφανή συνωστισμό υποθέσεων.  

Αντίθετα, χθες οι διοικητικοί δικαστές αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους, 

οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου.  Στις 21 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί νέα 

έκτακτη Γενική Συνέλευση των διοικητικών δικαστών για να καθορίσουν την περαιτέρω 

στάση τους. 

 

«Εκβιάζετε  την κοινωνία…» 
Επίθεση στους φαρμακοποιούς εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος 

κατηγορώντας τους για εκβιασμό τόσο της ελληνικής κοινωνίας, όσο και της πολιτικής 

ηγεσίας του υπουργείου και απειλώντας τους με πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου των 

φαρμακείων. 

Η απόφαση των φαρμακοποιών να συνεχίσουν το εμπάργκο προς τους ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΥΥ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον κ. Λυκουρέντζο, ο οποίος 

διεμήνυσε ότι στο εξής οι πληρωμές των οφειλών του Οργανισμού θα γίνονται ισότιμα προς 

όλους τους παρόχους και δεν θα καταβάλλονται κ 
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Τίτλος : 

Aπό τη τσέπη τους τα φάρμακα, οι ασθενείς με έμφραγμα 

Μέσο :  
http://www.24h.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα: 
 

http://www.24h.gr/node/68025 

Στο στόχαστρο των στελεχών του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας βρίσκεται η απόφαση 

του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία δεν αποζημιώνονται φάρμακα για ασθενείς 

που έχουν υποστεί έμφραγμα ή άτομα με υψηλές τιμές σε τριγλυκερίδια. 

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Β' Καρδιολογικής Ευρωκλινικής Αθηνών Δημήτρη Ρίχτερ, 

“τα omacor και zodin που δίνονται για την ανθεκτική δυσλυπιδεμία, καθώς και σε άτομα 

μετά από έμφραγμα χρεώνονται καθ' ολοκληρία στους ασθενείς”. 

Πρόκειται για φάρμακα οι τιμές των οποίων κυμαίνονται μεταξύ 80 και 105 ευρώ και τα 

οποία αδυνατούν να αγοράσουν οι συνταξιούχοι. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Κωνσταντίνος Τσιούφης, η κατάσταση προσλαμβάνει τις διαστάσεις φαύλου 

κύκλου, καθώς “όσο χαμηλότερο είναι το βιοτικό και οικονομικό επίπεδο, τόσο χειρότερη 

είναι και η υπέρταση, άρα και εγκεφαλικά και εμφράγματα”. 

http://www.24h.gr/node/68025
http://www.24h.gr/node/68025
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Τίτλος : 

Άνοιξε ξανά για 24 ώρες η επαναγορά ομολόγων  
 

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

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/10327-

%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-

%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-24-

%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7-

%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-

%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.html 

Παράταση 24 ωρών αποφάσισε εχθές, Κυριακή, το Euro Working Group, καθώς μετά την 

ενημέρωσή του για το αποτέλεσμα της επαναγοράς έκρινε πως είχαν συγκεντρωθεί 

χαμηλότερες προσφορές από τις ζητούμενες.  

Το Βιβλίο Προσφορών άνοιξε από χθες έως σήμερα Τρίτη.  

Θα ανταλλάξουν το 100% των ομολόγων τους οι ελληνικές τράπεζες  

Οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank, η Attica Bank και το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο θα ανταλλάξουν το 100% των ομολόγων τους στο πλαίσιο επαναγοράς τους 

χρέους. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση τους δήλωσαν ότι πάρθηκαν η απόφαση για τη συμμετοχή τους 

ομόφωνα και στηρίχθηκε σε οικονομικο-τεχνικά δεδομένα, σε γνωμοδοτήσεις ανεξάρτητων 

οικονομικών και νομικών συμβούλων και αποτυπώνει τη συνέχιση της στήριξης στην εθνική 

προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση. 

Σύμφωνα με το Dow Jones Newswires,οι τέσσερις τράπεζες έχουν 15 δισ. ευρώ σε ελληνικά 

ομόλογα θα συμμετάσχουν πλήρως στο πρόγραμμα. 

http://www.iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/10327-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-24-%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.html
http://www.iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/10327-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-24-%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.html
http://www.iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/10327-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-24-%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.html
http://www.iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/10327-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-24-%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.html
http://www.iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/10327-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-24-%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.html
http://www.iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/10327-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-24-%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.html
http://www.iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/10327-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-24-%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.html
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Τίτλος : 
ΟΟΣΑ: Ήπια ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, σταδιακή 
σταθεροποίηση στην Ελλάδα 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3832 

Πηγή: kerdos.gr 

 

Σε χαμηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η ανάπτυξη στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τους 

δείκτες του ΟΟΣΑ, με την Ελλάδα, όμως, να φαίνεται ότι σταθεροποιείται στον δικό της 

βηματισμό για την ανάπτυξη. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να επωφελούνται από μια σχετική 

επιτάχυνση της οικονομικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με τους δείκτες που δόθηκαν 

στη δημοσιότητα σήμερα και ύστερα από τη μηνιαία ενημέρωση του Δεκεμβρίου. 

 

Οι δείκτες αυτοί (indicateurs composites) που έχουν σχεδιασθεί για την πρόβλεψη των 

σημείων καμπής (ύψιστο και κατώτατο) της οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με την 

τάση της, υποδεικνύουν διαφορές ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες. 

 

Για την ευρωζώνη στο σύνολό της, αλλά και ειδικότερα για τη Γερμανία και τη Γαλλία 

συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλή ανάπτυξη, κάτω από τον δείκτη 100, που θεωρείται το 

κατώτατο όριο για την τάση της οικονομικής δραστηριότητας μακροπρόθεσμα. 

 

Τον Οκτώβριο ο δείκτης της ευρωζώνης έφθασε με πτωτική τάση στο 99.3. Η Γερμανία που 

είναι 98.7, υποχώρησε κατά 0.1 σημεία σε σύγκριση με αυτόν του Σεπτεμβρίου, το ίδιο και 

η Γαλλία που κατέβηκε στο 99.4. 

 

Στον συγκριτικό χάρτη των δεικτών, η Ελλάδα μπορεί να έχει την ικανοποίηση ότι οι δείκτες 

της ύστερα από μια σχετική πτώση τον Ιούνιο (99.2) κερδίζουν συνεχώς σημεία, έχοντας 

φθάσει το όριο των 100 τον Σεπτέμβριο και ένα ενθαρρυντικό 100.3 τον Οκτώβριο. 

 

Σημεία σταθεροποίησης της ανάπτυξης δείχνει και η Ιταλία με τους δείκτες της στο 99, τον 

Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. 

 

Χαμηλές προβλέψεις για την ανάπτυξη παρουσιάζουν και οι δείκτες για τον Καναδά, τη 

Ρωσία και την Ιαπωνία. Στην ίδια κατάσταση μοιάζει να κινείται και η Βραζιλία, που 

μάλλον έχασε τη δυναμικότητα της οικονομίας της, που αναμένετο τους τελευταίους μήνες.  

Αντίθετα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία όπου παρατηρήθηκε αύξηση 

της καταναλωτικής δραστηριότητας τελευταία, οι δείκτες παρουσιάζουν μια συνεχή 

επιτάχυνση στην ανάπτυξη. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο οι δείκτες της Μεγάλης Βρετανίας 

ήταν αντίστοιχα 100.3 και 100.5, των δε ΗΠΑ 100.8 και 100.9. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3832
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3832
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Οι δείκτες για την Κίνα και την Ινδία κερδίζουν 0.1 σημείο τον Οκτώβριο, παραμένουν 

όμως κάτω του ορίου των 100, έχοντας τους δείκτες τους στο 99.6 και 97.3 αντιστοίχως. 
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Τίτλος : 

Συμφωνία ΕΒΕΑ- Ιατρικού Αθηνών, για υπηρεσίες υγείας 
σε 100.000 μέλη 

Μέσο :  
http://www.kerdos.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1845846&nt=103&utm_source=K
erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 

 

Πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου της 

Αθήνας και του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ανακοίνωσαν σήμερα ο πρόεδρος του 

ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού 

Αθηνών Βασίλης Αποστολόπουλος. 
 

Το πρόγραμμα προβλέπει εκπτώσεις και ειδικές τιμές σε πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας για τα περίπου 100.000 μέλη του ΕΒΕΑ, τους 

εργαζόμενους στις επιχειρήσεις- μέλη και στο ΕΒΕΑ και τις οικογένειές τους. Οι 

εκπτώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις ειδικότητες, 

διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και ειδικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου για 

όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

 

Σε δηλώσεις του ο κ. Μίχαλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η στήριξη με κάθε τρόπο 

των ανθρώπων που αποτελούν την ψυχή κάθε επιχείρησης αποτελεί πρώτιστη 

προτεραιότητα για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ιδιαίτερα 

σήμερα που η κρίση έχει επιτείνει τα προβλήματα και την ανασφάλεια του συνόλου 

του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και των εργαζομένων». 

 

Ο κ. Αποστολόπουλος επισήμανε από την πλευρά του ότι με τη συμφωνία 

καθίστανται πιο προσιτές οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν οι κλινικές του Ομίλου 

στον εργαζόμενο και την επιχείρηση. 

 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1845846&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1845846&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1845846&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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Τίτλος : 

Καινοτομίες υγείας το 2012 – Σε ποιο στάδιο βρίσκονται 
σήμερα; 
 
Μέσο :  

http://www.pmjournal.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2012/12/innovations-in-health-2012/ 

Κάθε χρόνο η Κλινική Κλίβελαντ στις ΗΠΑ μελετά και προβλέπει ποιες καινοτομίες πρόκειται να 
σημειωθούν στην υγεία. Για το 2012 έκανε τις εξής προβλέψεις για τις οποίες επιπλέον αναφέρει το 

στάδιο που βρίσκονται: 

1. Νεφρική απονεύρωση για τον έλεγχο της ανθεκτικής υπέρτασης μέσω καθετήρα: Πέντε 

εταιρείες ήδη κατασκευάζουν τις συσκευές, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες στην Ευρώπη και είναι 

υπό μελέτη στις ΗΠΑ. 

2. Αξονική τομογραφία (CT) για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα: Νέες 

οδηγίες που δημοσιεύθηκαν το Μάιο φέτος στο έντυπο Journal of the American Medical Association 

συνιστούν προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα, μέσω αξονικής τομογραφίας 

χαμηλής δόσης και μόνο από ιατρικά κέντρα με εξειδικευμένους ακτινολόγους. 

3. Σύστημα διαχείρισης της διάσεισης σε αθλητές: Η Κλινική Κλίβελαντ αναπτύσσει μια 

εφαρμογή (app) που ελέγχει τη μνήμη του αθλητή, το χρόνο αντίδρασης και την ισορροπία, η οποία 

στη συνέχεια συγκρίνει τα δεδομένα με προηγούμενα αποτελέσματα. Εάν ο χρήστης υποφέρει από 

ένα τραύμα στο κεφάλι, τα δεδομένα που θα συγκριθούν θα αναδείξουν αν υπάρχει διάσειση. 

4. Ιατρικές εφαρμογές (apps) για κινητές συσκευές – mobile Health: Δεδομένου ότι οι 

κινητές συσκευές και οι εφαρμογές έχουν γίνει πιο φιλικές προς το χρήστη, οικονομικά προσιτές και 

χρήσιμες, ο αριθμός των πάροχων υγειονομικής περίθαλψης όπου έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους 

έχει αυξηθεί. Η αγορά της τεχνολογίας mobile Health –συσκευές, apps και υπηρεσίες– πλέον 

περιλαμβάνει περισσότερες από 40 χιλιάδες εφαρμογές. Οι επιτυχημένες είναι εκείνες που παρέχουν 

απαραίτητες υπηρεσίες και βοηθούν σημαντικά ασθενείς και γιατρούς. Να σημειωθεί όμως ότι στον 

κλάδο προς το παρόν δεν υφίσταται συγκεκριμένος έλεγχος από τη νομοθεσία, ωστόσο η αμερικανική 

Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ανακοινώσει μια σειρά από οδηγίες, ζητώντας από 

τους δημιουργούς να καταθέτουν αιτήσεις για έγκριση, όπως ακριβώς ισχύει και για τις ιατρικές 

συσκευές. 

5. Επόμενης γενιάς συσκευές ανάλυσης γονιδίων θα ενισχύσουν τις ανακαλύψεις: Το πεδίο 

αυτό επεκτείνεται ραγδαία και εφαρμόζεται ήδη σε εργαστήρια παθολογίας. Οι νέες συσκευές στο 

χώρο δίνουν τη δυνατότητα στους γιατρούς να εντοπίζουν και να χαρακτηρίζουν τις νόσους σε 

πρώιμο στάδιο, όταν η θεραπεία είναι ακόμα εφικτή. Μια συσκευή ικανή να αναλύει το ανθρώπινο 

http://www.pmjournal.gr/2012/12/innovations-in-health-2012/
http://www.pmjournal.gr/2012/12/innovations-in-health-2012/
http://my.clevelandclinic.org/about-cleveland-clinic/default.aspx
http://my.clevelandclinic.org/concussion-center/research-innovations.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/MHealth
http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm263280.htm
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γονίδιο σε χρονικό διάστημα μιας μέρας, είναι πλέον διαθέσιμη, ενώ και η τιμή του κόστους μειώνεται 

συνεχώς. Το 2013 θα είναι διαθέσιμη μια νέα συσκευή περίπου σε μέγεθος παλάμης και θα αναλύει 

την αλληλουχία του γονιδιώματος σε 15 λεπτά. 

6. Εμφυτεύσιμη συσκευή για τα ανευρύσματα εγκεφάλου: Η αμερικανική υπηρεσία FDA έχει 

εγκρίνει μια συσκευή που αναπλάθει τα αιμοφόρα αγγεία, η οποία κερδίζει έδαφος έναντι της 

θεραπείας με ενδαγγειακή συσπείρωση και τοποθέτησης stent. 

7. Η τεχνολογία στην προσθετική άκρων προχωρά με ταχείς ρυθμούς: Η προσθετική άκρων 

βελτιώνεται χάρη στη χρήση καλύτερων υλικών που τα καθιστούν ελαφρύτερα και αυξάνουν τη 

δραστηριότητα και τη σταθερότητα. Η πρώτη συσκευή εξωσκελετού ήταν διαθέσιμη φέτος για 

παραπληγικούς, αλλά με κόστος περισσότερο από 77 χιλιάδες ευρώ. 

8. Η εφαρμογή της εκτεταμένης βάσης δεδομένων (Big data) στην υγεία: Η τάση για την 

αξιοποίηση του Big Data θα αλλάξει δραματικά τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, του 

προσωπικού, αλλά και κυρίως την ίδια τη θεραπεία του ασθενή. Ήδη στην Αμερική γίνεται μέρος του 

κανόνα, καθώς όλο και περισσότεροι φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης ψηφιοποιούν τα 

δεδομένα τους με την εφαρμογή συσκευών ηλεκτρονικού ιατρικού φάκελου (Tablets) και με 

ευκολότερο τρόπο αναζητούν πληροφορίες για αίτια που προκαλούν συγκεκριμένες παθήσεις και 

ασθένειες. 

9. Οι αναστολείς SGLT2 στη θεραπεία του διαβήτη: Η κλάση φαρμάκων SGLT2 αναφέρεται ότι 

μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη θεραπεία του διαβήτη, την οποία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Φαρμάκων (EMA) έχει εγκρίνει, ωστόσο η αμερικανική υπηρεσία FDA έχει ζητήσει περαιτέρω έρευνα. 

10. Γενετικά μεταλλαγμένα… κουνούπια για να μειώσουν τον κίνδυνο ασθένειας: Με το 

φόβο της εξάπλωσης του δάγκειου πυρετού, ο οποίος μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών, το 

Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να απελευθερώσει γενετικά μεταλλαγμένα 

κουνούπια που θα εξαλείψουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τα υπόλοιπα κουνούπια, αναφέρει 

η Κλινική Κλίβελαντ. Η κοινωνία ωστόσο εξέφρασε ανησυχίες για τη διατάραξη της τροφικής 

αλυσίδας, ενώ το project ερευνά ακόμη και η υπηρεσία FDA. 

Αν και ορισμένοι υπολογισμοί της κλινικής αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μερικές τάσεις 

είναι σαφείς: οι εφαρμογές των κινητών συσκευών στην υγεία (mHealth), η αξιοποίηση του Big Data 

και των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, καθώς και η ανάπτυξη νέων συσκευών, εμφυτεύσιμων και 

μη, επεκτείνονται συνεχώς στον κλάδο. 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/DeviceApprovalsandClearances/Recently-ApprovedDevices/ucm252130.htm
http://www.pmjournal.gr/2012/10/the-next-revolution-in-healthcare/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82


 

[20] 
 

Τίτλος : 
Οι Ελληνες MAKERS και DOERS της νέας εποχής 

Μέσο : 

http://www.pmjournal.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2012/12/greek-makers-doers-new-era/ 

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθώ με ενδιαφέρον την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα 
πάντα γύρω μου. Ραγδαίες εξελίξεις που προκαλούν ανησυχία, ισχυρές πιέσεις, μεταρρυθμίσεις, 

αναταράξεις και έντονους προβληματισμούς. Ετσι γίνεται σε κάθε αλλαγή εποχής, η μεταβατική 
περίοδος είναι η πιο δύσκολη. Συντελείται η μάχη του παλιού με το νέο, του παραδοσιακού με το 

καινούργιο.  

Το PMJ μου δίνει τη δυνατότητα να έρχομαι καθημερινά σε επαφή με ανθρώπους που το μόνο που 

βλέπουν μπροστά τους είναι μια χρυσή περίοδο γεμάτη ευκαιρίες για δημιουργία, ανάπτυξη και 
εξέλιξη. Γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, πως να το κάνουν και με ποιον τρόπο θα βοηθήσουν τα μέλη 

της κοινωνίας να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Ετσι είναι οι δημιουργικές προσωπικότητες. 

Αναζητούν διαρκώς να βελτιώσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο τους. Στο εξωτερικό τους 
αποκαλούν MAKERS και DOERS της νέας εποχής. Για μένα είναι οι εμπνευστές, οι οραματιστές, τα 

δημιουργικά μυαλά, οι ρομαντικά ρεαλιστές, οι τρελοί όπως τους αποκάλεσε ο Steve Jobs που 
νομίζουν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο και τελικά είναι αυτοί που τον αλλάζουν. 

Είναι αυτοί που εργάζονται με σκοπό, στόχο και δημιουργική σκέψη. Θέλουν την αλλαγή, αρέσκονται 
στο διαφορετικό και δημιουργούν καινοτομία. Δεν κλαίνε, δεν γκρινιάζουν, δεν αναλώνονται στα 

άσχημα της εποχής και σε ανούσιες κριτικές προς πάσα κατεύθυνση, δεν παραπονιούνται και δεν τα 
παρατούν ιδιαίτερα τώρα που νιώθουν ότι η κοινωνία έχει ανάγκη να ορθοποδήσει. Αναζητούν τις win 

win συνεργασίες και απεχθάνονται τους ατομιστές. Ξερουν ότι το αποτέλεσμα θα έρθει από ομαδική 

δουλειά. Δεν κάνουν κάτι παρόμοιο με κάποιον άλλο διότι τους αρέσει το καινούργιο. Σε αυτές τις 
δημιουργικές προσωπικότητες αφιέρωσε το βιβλίο του "The Flight of the Creative Class", ο 

Richard Florida περιγράφοντας την σπουδαιότητα αυτών των ανθρώπων καθώς αποτελούν την 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας μιας χώρας. 

Αν τους είναι δύσκολο; Πολυ! Αν έχουν χρηματοδότηση; Ελάχιστη ως και μηδαμινή. Αλλωστε, Δεν 
είναι άνθρωποι που ανήκουν σε κάποια ξεχωριστή ελίτ. Είναι καθημερινοί άνθρωποι όλων των ηλικιών 

που θέλουν να δουν τη χώρα τους να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται. Δεν προσπαθούν να 
δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα καλύπτουν μόνο υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Τους 

ενδιαφέρει η ψυχολογία, η πνευματικότητα, η έκφραση, η επικοινωνία, ο ανθρώπινος παράγοντας.  

Ενας από αυτούς είναι και ο Σπύρος, καθηγητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο με τον οποίο είχα τη χαρά 

να μιλήσω την προηγούμενη εβδομάδα έπειτα από πρόσκληση που δέχτηκα στο email μου. Αρχισε να 
μου μιλάει για “έξυπνα κουτιά”, “έξυπνα” εργαλεία και συσκευές που κατασκευάζει σε συνεργασία με 

φοιτητές. Δεν πίστευα σε αυτά που άκουγα μα ποιο πολύ ήθελα να τον ακούω να μιλάει με 

ενθουσιασμό και πάθος (και καθόλου έπαρση) για τις δημιουργίες τους. Σύντομα θα τον ακούσετε να 
μιλάει σε συνέντευξη του στο PMJ. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε κάτι τέτοιο να περάσει 

απαρατήρητο. 

Νομίζω δεν θα ξαναπώ ποτέ ξανά "Αυτά δεν γίνονται στην Ελλαδα". Ισως δεν γνώριζα ότι γίνονται, 

διότι κανείς δεν φρόντισε να μας ενημερώσει. Τώρα που μαθαίνω καθημερινά ότι γίνονται αξιόλογα 
πράματα και γνωρίζω αυτούς που τα κάνουν, δεν έχω δικαίωμα να κάνω βήμα πίσω. Θα παραμείνω 

http://www.pmjournal.gr/2012/12/greek-makers-doers-new-era/
http://www.pmjournal.gr/2012/12/greek-makers-doers-new-era/
http://www.creativeclass.com/richard_florida/books/the_flight_of_the_creative_class
http://www.creativeclass.com/richard_florida/books/the_flight_of_the_creative_class
http://www.creativeclass.com/richard_florida/books/the_flight_of_the_creative_class
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πιστός στο όραμα που, από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του PMJ, συμφωνήσαμε να υπηρετήσουμε. 

Να συν-δημιουργήσουμε γνώση και να προβάλουμε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες για την 

εξέλιξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και της φαρμακευτικής αγοράς. Δεν θέλουμε να 
βγάλουμε λεφτά, θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να αλλάξει.  

Μια πρόταση μου είναι το νέο βιβλίο του Chris Anderson που μιλά για τους Makers της νέας 
βιομηχανικής επανάστασης που ζούμε 

 

http://www.pmjournal.gr/about/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_%28writer%29
http://www.amazon.com/Makers-The-New-Industrial-Revolution/dp/0307720950
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Τίτλος : 
Αναβάλλεται η Ποδηλατοδρομία για το Διαβήτη  

Μέσο : 
http://www.iatronet.gr/  

 Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20569 

 

Αναβάλλεται η Ποδηλατοδρομία για το Διαβήτη και η παράλληλη εκδήλωση με τον κλινικό 

διατροφολόγο κ. Χάρη Δημοσθενόπουλο και τον σεφ Βαγγέλη Δρίσκα που θα 

πραγματοποιούνταν στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, υπό την αιγίδα του 

Δήμου Αθηναίων και με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας Sanofi. 

Η αναβολή της εκδήλωσης προήλθε λόγω των δυσχερειών που παρουσιάστηκαν από τις 

συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η άρτια οργάνωση για την 

επιτυχή διοργάνωση της. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20569
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20569
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Τίτλος : 
Διευκρίνηση ΕΟΜ για την καταληκτική ημερομηνία 
δήλωσης άρνησης δωρεάς οργάνων 

Μέσο : 

http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20561 

Σχετικά με πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ως 

'καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφής δήλωσης άρνησης δωρεάς οργάνων μετά 

θάνατον η 12
η
 Δεκεμβρίου 2012', ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) εξέδωσε 

την ακόλουθη ανακοίνωση: 

Η δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον, δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία 

υποβολής, ούτε λήγει μετά το πέρας της 1
ης

 Ιουνίου 2013, οπότε και θα αρχίσει ισχύς 

άρθρου 9, του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) περί ‘Εικαζόμενης Συναίνεσης’. 

Είναι αυτονόητο ότι, οποιαδήποτε στιγμή κάποιος πολίτης το επιθυμεί, ακόμα και μετά τον 

Ιούνιο του 2013, θα μπορεί να δηλώνει την άρνησή του στην μετά θάνατον δωρεά οργάνων. 

Διευκρινίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, όπως τροποποιήθηκε 

με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, τροποποιήθηκε ως εξής «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων 

οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε 

εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. και κατόπιν συναίνεσης της 

οικογένειάς του». 

Μάλιστα, με την ισχύ της Εικαζόμενης Συναίνεσης, διασφαλίζεται, μέσω της δυνατότητας 

«αρνητικής δήλωσης», η άρνηση του πολίτη να γίνει δότης οργάνων γεγονός, που με την 

ισχύουσα νομοθεσία της δηλούμενης συναίνεσης (κάρτα δωρητή), δεν διασφαλιζόταν, 

καθώς η δωρεά οργάνων του εκλιπόντος, επαφιόταν στην απόφαση της οικογένειας. 

Παρόλα αυτά, ουδέποτε στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που πραγματοποιούνται 

μεταμοσχεύσεις κάτω από ισχυρά νομικά πλαίσια και ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου 

συναίνεσης, δεν έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς τη συναίνεση της 

οικογένειάς του. 

Ο ΕΟΜ εκφράζει τη λύπη του που στο γενικότερο πλαίσιο «εκφοβισμού» του κοινού 

χρησιμοποιείται και ως μέσο και ο θεσμός της Δωρεάς Οργάνων, ενός θεσμού που έχει ως 

βάση και απαραίτητη προϋπόθεση την κοινωνική συναίνεση. 

‘Η Δωρεά Οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής 

προσφοράς και αλτρουισμού, με μοναδικό κίνητρο την ανιδιοτέλεια, τον ανθρωπισμό 

και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. ‘ 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Ο Ε.Ο.Μ. συγκεντρώνει τις δηλώσεις των πολιτών που εκφράζουν την άρνησή τους με τη 

διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 3, που προβλέπει έγγραφη δήλωση της άρνησης. 

Η «αρνητική δήλωση» η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης ή της απλής 

δήλωσης που θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, αποστέλλεται 

στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά ή με φαξ, πρωτοκολλείται και να καταχωρείται σε σχετικό 

αρχείο.  

Επισημαίνουμε ότι στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. 'σε 

περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση'), ενώ θα 

πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. 

δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. 

και τηλέφωνο επικοινωνίας 

Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα 

ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους. 

Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται :  

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 

Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων 

Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα 

Φαξ : 210 7255066 

Μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού άρθρου (1/6/2013), θα αρχίσουν να αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς οι σχετικές βεβαιώσεις σε όποιον έχει εγγραφεί στο αρχείο Αρνήσεων. 
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Τίτλος : 
Ημερίδα του ΟΜΜΑ για το Γλαύκωμα, τις παθήσεις του 
Αμφιβληστροειδούς και τη Διαθλαστική Χειρουργική  
 
Μέσο : 

http://www.ygeia360.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/science-news/item/2325-hmerida-toy-omma-

gia-to-glaykwma-tis-pathhseis-toy-amfiblhstroeidoys-kai-th-diathlastikh-
xeiroyrgikh 

 
Από Νίνα Κομνηνού  

Επιστημονική ημερίδα για το Γλαύκωμα, τις παθήσεις του Αμφιβληστροειδούς και τη 

Διαθλαστική Χειρουργική διοργανώνει το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Banquet) το ΟΜΜΑ Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. 

Στην ημερίδα, που τελεί υπό την αιγίδα της ΕΕΛΙΑ, θα παρουσιαστούν ιατρικά θέματα 

αιχμής όπως είναι η θεραπευτική χρήση των βλαστοκυττάρων σε γενετικές παθήσεις. Επίσης 

θα γίνουν αναλυτικές παρουσιάσεις σχετικά με τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην 

αντιμετώπιση του καταρράκτη και του κερατοκώνου, την αντιμετώπιση των αποφρακτικών 

αγγειοπαθειών του Σακχαρώδους Διαβήτη, της Ηλικιακής εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας, το 

γενετικό έλεγχο για οφθαλμολογικές παθήσεις, τα νεότερα στην διαθλαστική χειρουργική 

και τη σύγχρονη διάγνωση του Γλαυκώματος. 

Θα πραγματοποιηθούν επίσης αναλυτικές παρουσιάσεις ιδιαίτερων περιστατικών που 

αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία στο ΟΜΜΑ. 

Η ημερίδα, στην οποία συμμετέχουν περί των 40 ομιλητών, θα μεταδίδεται ζωντανά στο: 

www.ommavision.gr και στο 

Web Tv: www.Hellasnews.tv 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του ΟΜΜΑ στο 

τηλέφωνο 210-6755850 μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου. 

 

http://www.ygeia360.gr/el/science-news/item/2325-hmerida-toy-omma-gia-to-glaykwma-tis-pathhseis-toy-amfiblhstroeidoys-kai-th-diathlastikh-xeiroyrgikh
http://www.ygeia360.gr/el/science-news/item/2325-hmerida-toy-omma-gia-to-glaykwma-tis-pathhseis-toy-amfiblhstroeidoys-kai-th-diathlastikh-xeiroyrgikh
http://www.ygeia360.gr/el/science-news/item/2325-hmerida-toy-omma-gia-to-glaykwma-tis-pathhseis-toy-amfiblhstroeidoys-kai-th-diathlastikh-xeiroyrgikh
http://www.ygeia360.gr/el/science-news/item/2325-hmerida-toy-omma-gia-to-glaykwma-tis-pathhseis-toy-amfiblhstroeidoys-kai-th-diathlastikh-xeiroyrgikh
http://www.ommavision.gr/
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Τίτλος : 
Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και υπερβάσεις - 
Ενα ενδιαφέρον συνέδριο 

Μέσο : 

http://www.kerdos.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1845876&nt=103&utm_source=K

erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 

 
 
To 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας θα 
πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο Athens Hilton.  
 
Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται κάθε χρόνο με την επιστημονική επιμέλεια της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας και απευθύνεται σε όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων παραγόντων από τον 
ευρύτερο χώρο της υγείας: ακαδημαϊκούς, ερευνητές, διευθυντικά στελέχη, ιατρούς, 
φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους νοσοκομείων και μονάδων κοινωνικής φροντίδας, 
στελέχη επιχειρήσεων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών βιοϊατρικής τεχνολογίας και 
ιατρικού εξοπλισμού, ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικούς φορείς, φοιτητές, 
πολιτικούς, δημοσιογράφους. 
 
Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με το 8ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο με τίτλο Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις θα επιχειρήσει τη 
διατύπωση σκέψεων και ιδεών αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών, για την αναδιάρθρωση του 
υγειονομικού τομέα –σε συνθήκες κρίσης– υπό το πρίσμα της ισότητας της αποδοτικότητας, και 
της αποτελεσματικότητας με σκόπευση τη συγκρότηση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας. 
 
Η οικονομική κρίση στη χώρα προκαλεί εκτεταμένες βλάβες στην κοινωνία και την υγεία. Το 
πρόβλημα της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης συνιστά 
πρωτίστως ένα πολιτικό ζήτημα, και αντίστοιχα, η απάντηση είναι εξόχως πολιτική. Η όξυνση των 
ενδημικών στρεβλώσεων δεν αφήνει άλλα περιθώρια πέραν της επιβεβλημένης ανασυγκρότησης.  
 
Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα εκπροσωπηθούν και θα συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη 
διαμόρφωση των θέσεων καθόσον υπό τις παρούσες συνθήκες, η εισαγωγή στην συζήτηση των 
ζητημάτων της μεταρρύθμισης προαπαιτεί την ανάπτυξη κλίματος εθνικής και κοινωνικής 
συναίνεσης. Σκοπός είναι επίσης, να συζητηθεί η επόμενη μέρα αυτής της μεταρρύθμισης στην 
υγεία. 
 
Η επιστημονική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει Συμπόσια, Εργαστήρια, Ελεύθερες 
Ανακοινώσεις και Στρογγυλές Τράπεζες, όπου, με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από τον 
ελληνικό και διεθνή χώρο, σε συνεργασία με οργανισμούς, υπηρεσίες και πανεπιστήμια 
αναγνωρισμένου κύρους, θα συζητηθούν θέματα όπως:  

  Οι επιπτώσεις της κρίσης: οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας  
 Τιμολόγηση, αποζημίωση και χρηματοδότηση του υγειονομικού τομέα σε συνθήκες κρίσης  

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1845876&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1845876&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1845876&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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 Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ  
 Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης  
 Ιδιωτικές πληρωμές, παραπληρωμές και καταστροφική δαπάνη  
 Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην οικονομική κρίση  
 Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα  
 Φαρμακευτική πολιτική και εξελίξεις (γενόσημα, δραστική, κατάλογος 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων)  
 Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία  
 Χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας  
 Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα  
 Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας 
 Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

Το συνέδριο αυτό αποτελεί την κορυφαία ετήσια συνεδριακή εκδήλωση στην Ελλάδα για τη 

διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.healthpolicycongress.gr  
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