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Θεματολογία:  
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ 
 

Μέσο: 

http://www.ethnos.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=6370824

2 

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται μετά τους φαρμακοποιούς και οι 
συμβεβλημένοι γιατροί της Αθήνας στην «κόντρα» με τον ΕΟΠΥΥ. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάλεσε τα μέλη του να συνεχίσουν 
και την επόμενη εβδομάδα την επίσχεση εργασίας. 

Ο ΙΣΑ αποφάσισε να καλέσει τα μέλη του σε πενθήμερη επίσχεση εργασίας 

σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας στον ΕΟΠΥΥ από την 
ερχόμενη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, μετά την απόφαση που πήρε σήμερα 

το Δ.Σ. του συλλόγου, με στόχο την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων 
του ΕΟΠΥΥ για όλους τους ιατρούς (συμβεβλημένους σήμερα και μη), τη 

δυνατότητα ελεύθερης συνταγογράφησης χωρίς περιορισμούς (όσον 
αφορά τον αριθμό συνταγών, φαρμάκων και αναλωσίμων) και τη 

δυνατότητα εκτέλεσης των παραπεμπτικών για εργαστηριακές εξετάσεις σε 

όλα τα εργαστήρια (μικροβιολογικά, ακτινολογικά) και όχι μόνο στα 
συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ μεγάλα Διαγνωστικά Κέντρα. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63708242
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63708242
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63708242
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Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι αναμένει την υλοποίηση των υποσχέσεων του 
αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Μάριου Σαλμά και καλεί σε άμεση 

συνάντηση το διοικητή του ΕΟΠΥΥ και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας σε 
επίπεδο ολομέλειας, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που 

ταλανίζουν τους ασφαλισμένους και τους γιατρούς. 

Στόχος θα είναι, όπως λέει ο ΙΣΑ, να επιτευχθεί η απευθείας 
χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, η δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής 

Διαχειριστικού Ελέγχου του, η αποπληρωμή 570 εκατ. ευρώ των 

παλαιότερων οφειλών και η χρηματοροή των ιατρικών επισκέψεων και 
πράξεων εντός του χρονικού διαστήματος των 45 ημερών. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 
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Τίτλος :  
Γ. Βουδούρης: Μαγκιά είναι να βάλεις νερό στο κρασί σου 

Μέσο:  

http://www.naftemporiki.gr/  

Δημοσίευμα :   

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2232500 

 

Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ με τους 
συμβεβλημένους γιατρούς να βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας -έως και 
αύριο Παρασκευή- και τα φαρμακεία να μην εκτελούν τις συνταγές του 

Οργανισμού. 

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Γεράσιμος 

Βουδούρης δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «έκτακτη κατάσταση» και 
κάλεσε τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς να βάλουν νερό στο κρασί 

τους.  

«Η μαγκιά είναι να δεχθείς ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλεις νερό στο 
κρασί σου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βουδούρης, επισημαίνοντας ότι 

«η κατάσταση έχει ξεφύγει» και ότι είναι δραματική κυρίως στο επίπεδο 
των ασφαλισμένων με εισοδήματα κάτω των 500 ευρώ.  

Ο κ. Βουδούρης προειδοποίησε παράλληλα ότι ο μεγαλύτερος φόβος είναι 
η «έκρηξη των ασφαλισμένων», υπογραμμίζοντας: «Αν ξεσηκωθούν αυτοί 

που πληρώνουν το σύστημα θα δείτε τι έχει να γίνει». 

Επανέλαβε τέλος ότι την πίστωση χρόνου για τα οφειλόμενα του ΕΟΠΥΥ 
δεν τη ζητάει μόνο ο ίδιος αλλά και η κυβέρνηση, καθώς η χώρα έχει 

αδυναμία ρευστότητας.  

«Νερό στο κρασί βάλαμε πολύ. Σχεδόν νερό πίνουμε, κρασί δεν υπάρχει 

καθόλου», δήλωσε από την πλευρά του ο Χρήστος Παπασιδέρης, μέλος 
της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ, επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός έχει να τους 

πληρώσει σχεδόν τρεις μήνες. 

Την ίδια ώρα, εν αναμονή του χρονοδιαγράμματος για την πληρωμή των 
παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται ο Iατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά 

τη χθεσινή διυπουργική συνάντηση των αρμόδιων υπουργείων. 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2232500
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2232500
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Παράλληλα, ο ΙΣΑ ανέλαβε πρωτοβουλία για συνάντηση με εκπροσώπους 
των χρηστών υγείας με στόχο να συζητηθούν τα κρίσιμα ζητήματα. Στη 

συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14.00 στα γραφεία 
του Συλλόγου πρόκειται να παραστούν ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ κ. 

Δημουλάς, της ΑΔΕΔΥ κ. Κουτσουμπέλης, ο Πρόεδρος της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Κροκίδης ,ο Πρόεδρος του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ κ. Ζώης, ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου κ. Βαβουγιός, ο 

Πρόεδρος ΕΒΕΑ κ. Μίχαλος και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΟΤΕ [OTEr.AT]  κ. Λουκόπουλος. 

http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%99%CE%A3%CE%91
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%95
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%91%CE%94%CE%95%CE%94%CE%A5
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.naftemporiki.gr/markets/quote.asp?id=OTEr.AT
http://www.naftemporiki.gr/markets/quotestories.asp?id=OTEr.AT
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Τίτλος :  
Δωρεά στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από την Εθνική 
Τράπεζα 

Μέσο: 

http://www.express.gr/ 

Δημοσίευμα :   

http://www.express.gr/news/ellada/638390oz_20120906638390.php3 

 

Στα εγκαίνια του νέου φαρμακείου του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», που 

αποτελεί πρόδρομο έργο της δημιουργίας της νέας πτέρυγας και των νέων 
χειρουργείων του Νοσοκομείου, τα οποία δημιουργούνται με δωρεά της 

Εθνικής Τράπεζας παρευρέθησαν σήμερα ο πρόεδρος της Εθνικής 

Τράπεζας κ. Γιώργος Ζανιάς και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Αλέξανδρος 
Τουρκολιάς. 

Όπως έχει ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα, η χορηγία θα ανέλθει συνολικά 
σε 30 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει την κατασκευή νέας πτέρυγας 

χειρουργείων και των συνοδών μονάδων ανάνηψης και εντατικής 
θεραπείας του Ευαγγελισμού. Στο νέο κτίριο το οποίο θα έχει επιφάνεια 

12.700 τετραγωνικών μέτρων και θα περιλαμβάνει 3 αίθουσες 
στεφανιογραφιών και ηλεκτροφυσιολογίας και 20 κλίνες Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας για Καρδιοχειρουργικά, Νευροχειρουργικά και 
Θωρακοχειρουργικά περιστατικά, καθώς και νέα σύγχρονη κεντρική 

αποστείρωση. Το έργο αυτό , θα αντικαταστήσει τα, ηλικίας 40 περίπου 
ετών, χειρουργεία του "Ευαγγελισμού", αυξάνοντας τις χειρουργικές 

αίθουσες σε 22 γεγονός που θα συμβάλλει στην κατάργηση του χρόνου 
αναμονής για οποιαδήποτε 
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Τίτλος :  
 
  

 

Πανελλαδικό μέτωπο για την Υγεία, με πρωτοβουλία ΙΣΑ 
   

 

Μέσο:  
http://www.kathimerini.gr/ 

 

Δημοσίευμα :   
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/09/2012

_460057 

 

Η δημιουργία Πανελλαδικού Μετώπου Υγείας το οποίο θα αποτελείται από 
συνδικαλιστικούς και θεσμικούς φορείς χρηστών υγείας, αποφασίστηκε 

στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών (ΙΣΑ) με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, των συνταξιούχων του Δημοσίου, των ελεύθερων 

επαγγελματιών και εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ αναφέρει: «Ο υγειονομικός κόσμος ενώνει τις 
δυνάμεις του με τους πολίτες και τους ασθενείς για τη δημιουργία ενός 

πανελλαδικού φορέα εκπροσώπων όλου του τομέα της υγείας, με στόχο 
τη διαφύλαξη της χρηματορροής και τον προσδιορισμό των κόκκινων 

γραμμών ώστε να μπει μια τάξη και να διαμορφωθεί ένα ασφαλές για 
όλους και σταθερό πλαίσιο». 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, την 
ΕΣΕΕ, το ΕΒΕΑ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων 

Δημοσίου, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, καθώς και τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/09/2012_460057
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/09/2012_460057
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/09/2012_460057
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Τίτλος :  
ΟΦΕΛΟΣ 400.000 ΕΥΡΩ 
Υπουργείο Εργασίας: Καταργεί 12 θέσεις συμβούλων ο Γ. 
Βρούτσης 
 
Μέσο:  
http://www.imerisia.gr/  

Δημοσίευμα :  
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112918

460 
 

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Γιάννη Βρούτση καταργούνται, από το γραφείο του υπουργού 12 θέσεις 

συμβούλων και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 

Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την απόφαση αυτή 
αναμένεται να υπερβεί το ποσό των 400.000 ευρώ ετησίως. 

Είναι μία απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο της συλλογικής 
κυβερνητικής προσπάθειας για την μείωση του κόστους λειτουργίας του 

δημοσίου τομέα, όπως η πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου για τη μεταστέγαση και τη συγκέντρωση των διάσπαρτων 

υπηρεσιών του σε ένα κτήριο. 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112918460
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112918460
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112918460
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Θεματολογία:  
Κ. Μουσουρούλης: «Εκτός ΕΟΠΥΥ ο Οίκος Ναύτου αν με 
αφήσει η τρόικα» 
Διασφάλιση της περίθαλψης υποσχέθηκε ο υπουργός 
Ναυτιλίας σε αντιπροσωπεία της ΠΝΟ 
 
Μέσο: 
http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473614 

 

Εφόσον ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα και διαμορφωθούν 

οι κατάλληλες προϋποθέσεις τότε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
ναυτικών μέσω του Οίκου Ναύτου θα φύγει από τον ΕΟΠΥΥ και θα 

επιστρέψει στο παλιό καθεστώς.  

 
Αυτό ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε αντιπροσωπεία της 

Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
ο υπουργός κ. Κωστής Μουσουρούλης.  

 
Υπενθυμίζεται πως η απόφαση για μεταφορά της υγειονομικής περίθαλψης 

των ναυτικών από τον Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ είχε προκαλέσει κύμα 
αντιδράσεων από ναυτικούς εν ενεργεία και συνταξιούχους με απεργίες 

και καταλήψεις κτιρίων. 
 

Κατά τη συνάντηση που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης οι εκπρόσωποι των 
ναυτικών, εκτός το καυτού προβλήματος της ανεργίας, έθεσαν στον 

υπουργό και τα εμπόδια στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη μετά 
την ένταξη του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ. 

 

Πέρα από τα σχέδια για εκ νέου αυτονόμηση του Οίκου Ναύτου στο 
μέλλον ο υπουργός, όπως αναφέρουν πληροφορίες, τους ενημέρωσε για 

την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να 
επιβιώσουν οικονομικά για να μην χάσουν την δουλειά τους περισσότεροι 

ναυτικοί.  
 

Αναφερόμενος στο θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης, που επίσης αποτελεί 
«αγκάθι», ο κ. Μουσουρούλης, σημείωσε πως αναζητείται τρόπος για την 

αύξηση των κονδυλίων για τις υποδομές στις Σχολές, ενώ οι μισθοί των 
ωρομίσθιων καθηγητών θα καταβληθούν από χρήματα του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου. 
 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473614
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473614
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Ο κ. Μουσουρούλης παρουσιάζει σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου «κύρωση της σύμβασης ναυτικής 

εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». 
 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου με την συγκεκριμένη σύμβαση 
υιοθετούνται πρότυπα που διέπουν συνολικά την ναυτική εργασία και 

αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που ρυθμίζουν θέματα:  
 

- Συνθηκών και όρων απασχόλησης, με ειδική μέριμνα για τους νέους 
 

- Ενδιαίτησης και τροφοδοσίας 
 

- Ευημερίας και κοινωνικής ασφάλειας 

 
- Ιατρικής περίθαλψης και προστασίας της υγείας των ναυτικών 
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Θεματολογία:  
Τα εικονικά φάρμακα «κουρδίζουν» το ανοσοποιητικό 
Δείχνουν στον εγκέφαλο πότε πρέπει να δώσει σήμα για 
ανοσολογική απόκριση ενάντια στις λοιμώξεις 
 

Μέσο: 
http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=473645 
 

 Μπρίστολ   

Σε πρώτη ανάγνωση το φαινόμενο placebo δεν φαίνεται να έχει πάντα 

νόημα. Αν κάποιος πάσχει από μια ήπια λοίμωξη θα αναρρώσει εξίσου 
καλά σε περίπτωση που λάβει ένα φάρμακο το οποίο περιέχει δραστική 

ουσία ή απλώς ένα χάπι που περιέχει… ζάχαρη. Αυτό μαρτυρεί ότι ο 
άνθρωπος μπορεί να αναρρώσει χωρίς έξωθεν βοήθεια σε κάποιες 

περιπτώσεις – άρα για ποιον λόγο να καταπιεί ένα… ζαχαρούχο χάπι; 

To on/off του ανοσοποιητικού  

Τώρα νέα στοιχεία που προέρχονται στο φως χάρη σε ένα υπολογιστικό 

μοντέλο δίνουν μια πιθανή εξελικτική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Από 
τα στοιχεία προκύπτει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα διαθέτει έναν 

διακόπτη on/off ο οποίος ελέγχεται από τον εγκέφαλο, σύμφωνα με άρθρο 
που δημοσιεύεται στο περιοδικό «New Scientist».  

Όλα ξεκίνησαν από την παρατήρηση του φαινομένου placebo σε πολλά 
ζώα, όπως εξηγεί ο Πίτερ Τρίμερ, βιολόγος στο Πανεπιστήμιο του 

Μπρίστολ της Βρετανίας. Για παράδειγμα χάμστερ Σιβηρίας (ή χάμστερ – 
νάνοι) δεν κάνουν και πολλά για να πολεμήσουν μια λοίμωξη εάν τα φώτα 

επάνω από το κλουβί τους είναι τέτοια ώστε να μιμούνται τις μικρές σε 
διάρκεια ημέρες και τις μακριές νύχτες του χειμώνα. Όταν όμως το μοτίβο 

του φωτός αλλάζει ώστε να δίνεται στα ζώα η εντύπωση ότι ζουν στις 
μακριές ημέρες και τις μικρές νύχτες του καλοκαιριού τότε εκείνα 

εμφανίζουν ισχυρή ανοσολογική απόκριση ενάντια στη λοίμωξη.  

Υπάρχει μια απλή εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο σύμφωνα με τον Τρίμερ: 

η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος συνδέεται με μεγάλο κόστος 
για τον οργανισμό, με τόσο μεγάλο κόστος ώστε να μπορεί να εξαντλήσει 

τα αποθέματα ενέργειάς του. Με άλλα λόγια, όσο η λοίμωξη δεν είναι 
επικίνδυνη και εν δυνάμει θανατηφόρα, ο οργανισμός θεωρεί ότι αξίζει τον 

κόπο να περιμένει ώστε να αναρρώσει χωρίς να θέσει σε υπερλειτουργία 

http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=473645
http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=473645


 

[11] 
 

το ανοσοποιητικό σύστημα θέτοντας έτσι τελικώς σε κίνδυνο άλλα 
συστήματα του σώματος.  

Ο Νίκολας Χάμφρεϊ, συνταξιούχος πλέον ψυχολόγος που εργαζόταν στη 

London School of Economics ήταν ο πρώτος που είχε εκφράσει αυτή τη 
θεωρία πριν από μια δεκαετία. Ωστόσο μόλις τώρα έχει στα χέρια του 

στοιχεία που να την ενισχύουν χάρη στο υπολογιστικό μοντέλο του δρος 
Τρίμερ και της ομάδας του. 

Ρύθμιση με βάση την… εποχή  

Σύμφωνα με την αρχική θεωρία του κυρίου Χάμφρεϊ, τα χάμστερ της 
Σιβηρίας λειτουργούν υποσυνείδητα διαφορετικά όταν θεωρούν πως είναι 

καλοκαίρι καθώς σε αυτήν την εποχή τα αποθέματα τροφής είναι πλούσια 
ώστε να υποστηρίξουν μια άκρως ενεργοβόρα διαδικασία όπως η έντονη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αντιστοίχως υποσυνείδητα 

αποκρινόμαστε σε μια θεραπεία – ακόμη και εικονική – επειδή υπόσχεται 
ότι θα μειώσει τη δριμύτητα μιας λοίμωξης επιτρέποντας έτσι στο 

ανοσοποιητικό σύστημά μας να μην χάσει πολύτιμες δυνάμεις θέτοντας 
παράλληλα σε κίνδυνο έλλειψης ενέργειας ολόκληρο τον οργανισμό.  

Το υπολογιστικό μοντέλο των ειδικών του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ 

στηρίχθηκε σε αυτή ακριβώς τη θεωρία. Το μοντέλο αποκάλυψε πως όταν 
οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι δύσκολες τα ζώα ζουν περισσότερο και 

αποκτούν πιο πολλούς απογόνους εάν αναρρώσουν από μια λοίμωξη 
χωρίς να υπάρξει έντονη ανοσολογική απόκριση. Όταν πάλι οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες είναι πιο καλές είναι καλύτερο για τα ζώα να 

εμφανίσουν ανοσολογική απόκριση ώστε να ξαναγίνουν υγιή το 
συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με δημοσίευση στην επιστημονική 

επιθεώρηση «Evolution and Human Behavior». Τα ευρήματα αυτά 
δείχνουν ένα σαφές εξελικτικό όφελος όταν το ανοσοποιητικό σύστημα 

λειτουργεί με διακόπτη on/off ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Το placebo «πυροδοτεί» την ανοσολογική απόκριση 

Χαρούμενος που η θεωρία του φαίνεται να ενισχύεται από το υπολογιστικό 

μοντέλο, δήλωσε ο κύριος Χάμφρεϊ και προσέθεσε ότι τα στοιχεία 
μαρτυρούν πως ίσως έχουμε παρεξηγήσει τη φύση των placebo. Όπως 

εξήγησε,  η γεωργία και άλλες καινοτομίες του ανθρώπου τα τελευταία 
10.000 χρόνια, έχουν οδηγήσει σε μια σταθερή παραγωγή τροφής 

ολόκληρο τον χρόνο για πολλούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα ο 
οργανισμός τους να είναι σε θέση να εμφανίσει έντονη ανοσολογική 

απόκριση οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί – ωστόσο ο υποσυνείδητος 
διακόπτης του οργανισμού μας δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτήν την 

αλλαγή. Ετσι το εικονικό φάρμακο «ξεγελά» τον εγκέφαλο ώστε να 
πιστεύει πως είναι η ιδανική στιγμή για να εξαπολύσει επίθεση το 

ανοσοποιητικό σύστημα.  
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Αναφερόμενος πάντως στα νέα αποτελέσματα ο Πολ Ενκ από το 
Πανεπιστήμιο του Τίμπινγκεν στη Γερμανία τα χαρακτήρισε μεν 

ενδιαφέροντα, τόνισε ωστόσο ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 
αποκρίσεις στα εικονικά φάρμακα ανάλογα με την κάθε ασθένεια. Είναι 

λοιπόν σχεδόν απίθανο ένας και μόνο μηχανισμός να εξηγεί όλες αυτές τις 
αποκρίσεις, κατέληξε ο ειδικός.  
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Θεματολογία:  
Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων 
στην Υγεία 
                                                                                                                                                                                                                                                     
Μέσο: 
http://www.naftemporiki.gr/  
  

Δημοσίευμα: 
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2232930 

Να εγκαταλείψει την πολιτική «πυγμής» απέναντι στους εργαζόμενους της 
υγείας, τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους καλεί την κυβέρνηση 

ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τον αναβρασμό που επικρατεί στο χώρο της Υγείας. 

Σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου κατηγορεί συγκεκριμένα την ηγεσία 
του αρμόδιου υπουργείου ότι δεν στηρίζει με κρατική χρηματοδότηση τον 

ΕΟΠΥΥ, ενώ την ίδια ώρα επιμένει, όπως αναφέρει, στην ασφαλιστική 
ανταποδοτικότητα στις υγειονομικές παροχές «αφήνοντας χωρίς κάλυψη 

κυρίως αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους 

άνεργους, τους για κάθε λόγο ανασφάλιστους, τους μη "νόμιμους 
μετανάστες", το ¼ δηλαδή του πληθυσμού». 

«Το υπουργείο Υγείας δεν παρεμβαίνει υπεύθυνα, αντίθετα παρουσιάζει 

στρεβλή εικόνα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τις ελλείψεις 
στην αγορά φαρμάκου και την επικίνδυνη αδυναμία πρόσβασης των 

ασθενών στην φαρμακευτική τους αγωγή», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Εκφράζει τέλος την στήριξή του στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των 

εργαζόμενων στην Υγεία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η δωρεάν 
καθολική πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενο, αξιόπιστο σύστημα 

ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας αποτελεί θεμελιακό δικαίωμα όλων 
των πολιτών.  

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2232930
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2232930
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Θεματολογία:  
Εξω από τον ΕΟΠΥΥ κατασκήνωσαν οι συνταξιούχοι στη 
Θεσσαλονίκη 
Εστησαν τσουκάλι για να μαγειρέψουν σούπα 
διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές 
 

Μέσο: 

http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473564 

 

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που βιώνουν, δηλαδή τις 

επικείμενες περικοπές στις ήδη πενιχρές συντάξεις τους, που δεν φθάνουν 

να καλύψουν βασικές ανάγκες, τις ελλείψεις στα φάρμακα και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την κινητοποίηση των γιατρών του 

ΕΟΠΥΥ, συνταξιούχοι στη Θεσσαλονίκη κατασκήνωσαν έξω από το 

υποκατάστημα του ΕΟΠΥΥ και έστησαν τσουκάλι για να μαγειρέψουν 

σούπα. 

 

«Είναι η πέμπτη φορά που μας κόβουν τις συντάξεις. Ήρθαμε σήμερα 

συμβολικά εδώ να κάνουμε αυτό το κατοχικό έδεσμα, γιατί εκεί μας 

οδηγούν. Φάρμακα μας κόβουν, συντάξεις μας κόβουν, γιατρούς δεν 

έχουμε, δεν πάει άλλο. Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση; Το επόμενο 

βήμα είναι να μας αφαιρέσουν και τη ζωή μας. Θεωρούν ότι οι 

συνταξιούχοι είναι κόστος. Το προσδόκιμο ζωής ανέβηκε, θεωρούν ότι 

ζούμε πολλά χρόνια και θέλουν να μας αφαιρέσουν και τη ζωή ακόμα» 

λέει πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Θεσσαλονίκης, 

Χρήστος Σαλονικιός.  

 

Παράλληλα καταγγέλλει τη στάση του υπουργού Υγείας λέγοντας ότι στην 

προχτεσινή συγκέντρωση των συνταξιούχων τους αποκάλεσε 

τραμπούκους και ψεύτες. «Να δείτε μόνο τι γίνεται το πρωί εδώ στον 

ΕΟΠΥΥ. Οι συνταξιούχοι πληρώνουν εξολοκλήρου για τα φάρμακα και 

έρχονται στον ΕΟΠΥΥ με τις αποδείξεις να πάρουν τα λεφτά  τους. Σε 29 

νομούς της χώρας δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους από την προηγούμενη 

φορά του Ιουνίου» προσθέτει ο κ Σαλονικιός. 

 

 Η «μαγείρισσα» της διαμαρτυρίας, Μαρία Μουρατίδου, δίνει τη συνταγή 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473564
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473564
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για το κατσαμάκι λέγοντας: «Το κατσαμάκι γίνεται με λίγο λάδι, αλάτι, 

νερό και αλεύρι από καλαμπόκι. Το κάνω εγώ στο σπίτι μου το απόγευμα 

όταν δεν έχω τίποτα να μαγειρέψω. Κάνω κατσαμάκι και τρώμε, μας 

αρέσει. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί φτάνουμε. Το κατσαμάκι το έζησα στην 

κατοχή, την φτώχεια την έζησα τότε και τώρα τη ζω για δεύτερη φορά. Με 

τη σύνταξη που παίρνουμε ενισχύουμε τα παιδιά μας. Έχω ένα παιδί 

άνεργο, της κόρης μου της ήρθε φόρος 570 ευρώ. Που να βρει να τα 

δώσει που παίρνει 500 ευρώ. Θέλει να παντρευτεί και δεν έχει πόρους 

ζωής να παντρευτεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε όλοι, το έχει 

κι ο γείτονάς μου κι ο διπλανός μου κι ο συγγενής μου και όλοι».
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Θεματολογία:  
ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 
Ενα βήμα πριν την κατάρρευση η Υγεία  

 
Μέσο: 
http://www.imerisia.gr/  
 

Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112918

352 

Του Γιώργου Χατζηδημητρίου και της Ελένης Πετροπούλου 

«Καταρρέει» ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, 

συμπαρασύροντας την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 9,5 εκατ. 
ασφαλισμένων οι οποίοι από τη Δευτέρα δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 

φάρμακα και γιατρούς. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα έχουν «στερέψει» 
από φάρμακα και τα δημόσια νοσοκομεία. Ενδεικτικό είναι ότι στους 

ασθενείς που εμφανίζονται με συνταγή, οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί τη 

σφραγίζουν με την ένδειξη «στερείται» και τους παραπέμπουν στα 
ιδιωτικά φαρμακεία, τα οποία όμως έχουν αναστείλει την πίστωση στους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αναζητεί σχέδιο σωτηρίας του Οργανισμού 
ενώ μετά τη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Οικονομικών 

Γιάννη Στουρνάρα ανακοινώθηκε ότι θα προωθηθεί άμεσα λύση για τα 
χρέη του ΕΟΠΥΥ. Είχε προηγηθεί -στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων- 

η παραδοχή από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, ότι στο 1,5 
δισ. ευρώ θα κλείσει η «μαύρη τρύπα» του Οργανισμού στο τέλος του 

έτους. 

Ο υπουργός Υγείας, μετά τη σύσκεψη (συμμετείχαν ο υπουργός Εργασίας 

Γιάννης Βρούτσης και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μάριος Σαλμάς), 
δήλωσε: «Συζητήσαμε σε βάθος τα θέματα τα οποία αφορούν τη 

χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εργαζόμαστε για να 
εξεύρουμε τις βέλτιστες λύσεις, έτσι ώστε να εξακολουθήσουν οι πολίτες 

να απολαμβάνουν των υπηρεσιών του συστήματος Υγείας και να 
ανταποκριθούμε στις ανεξόφλητες υποχρεώσεις μας προς τους 

φαρμακοποιούς, τους ιατρούς και όλους τους προμηθευτές μας». 
Καταλήγοντας ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε ότι «οι προσπάθειες τις οποίες 

καταβάλλουμε, θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία 

και θα ανακοινωθούν με συγκεκριμένο στόχο-χρονοδιάγραμμα». 

Αναστολή 
Οι φαρμακοποιοί πάντως συνεχίζουν την αναστολή της πίστωσης στον 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112918352
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112918352
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112918352
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ΕΟΠΥΥ, διαμηνύοντας ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους όταν θα δουν 
χρήματα στους λογαριασμούς τους. Η επίσχεση εργασίας των 

συμβεβλημένων γιατρών λήγει αύριο ενώ χθες το υπουργείο 
Οικονομικών... επισκέφθηκαν και νοσοκομειακοί γιατροί, οι οποίοι θα 

προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Σεπτεμβρίου και σε 
επ' αόριστον επίσχεση εργασίας από τις 17 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι 

στις περικοπές των ειδικών μισθολογίων. 

Ο κ. Λυκουρέντζος ενημερώνοντας χθες την αρμόδια Επιτροπή της 

Βουλής απέδωσε το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ στη συρρίκνωση των 
ασφαλιστικών εισφορών προς τα ταμεία εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης που 

τροφοδοτεί ραγδαία την ανεργία και συνεπώς της δραματικής μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών. Χαρακτήρισε μάλιστα «προβληματική» την 

ένταξη του ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ παρατηρώντας ότι οι εισφορές είναι 
συντριπτικά χαμηλότερες σε σύγκριση με το ύψος των δαπανών των 

ασφαλισμένων, ενώ κάλεσε τη διοίκηση του Οργανισμού να επισπεύσει 
την καταβολή 8 εκατ. ευρώ σε περίπου 200.000 ασφαλισμένους οι οποίοι 

έχουν απαιτήσεις σε φάρμακα, ιατρικά είδη κ.ά. 

Αναφορικά με τη φαρμακευτική δαπάνη ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε 

ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως θα υπερβεί το όριο των 2,8 δισ. ευρώ 
που είχε θέσει ως όριο η κυβέρνηση για το 2012 και ανέφερε ενδεικτικά 

ότι τον περασμένο Ιούλιο εκδόθηκαν 4.717.000 συνταγές ενώ υπάρχουν 
και συγκεκριμένες ημέρες όπου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

καταγράφονται 230.000 συνταγές. 

«Την προηγούμενη Παρασκευή και λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας των 
φαρμακοποιών φτάσαμε περίπου τις 600.000 συνταγές» δήλωσε 

χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα με τα γνωστά επιχειρήματα περί 
πολυφαρμακίας των Ελλήνων αλλά και της υπερβολικής 

συνταγογράφησης έκανε λόγο για «ακραίες συμπεριφορές που δεν 

νομιμοποιούνται» καθώς και για «μη ορατές πλευρές» του φαινομένου, 
χωρίς όμως να επεκταθεί περαιτέρω. 

Μουρουνέλαιο... 

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η δήλωση της υφυπουργού Υγείας κ. Φ. 
Σκοπούλη η οποία ανέφερε σχετικά με τα φάρμακα που αποδίδουν το 

μεγαλύτερο κόστος στον ΕΟΠΥΥ ότι «τον Ιούλιο το μουρουνέλαιο κόστισε 
στον ΕΟΠΥΥ 2 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο; Το μουρουνέλαιο που το έπαιρνε 

όλος ο κόσμος μετά την Κατοχή. Το μουρουνέλαιο αν δεν πληρώνονταν το 
πιο δημοφιλές σκεύασμα με 25 ευρώ το κουτάκι και πληρώνονταν με το 

αντίστοιχο γενόσημο, το οποίο -ειλικρινά σας λέω- έχει την ίδια ποιότητα, 

θα πλήρωνε ο ΕΟΠΥΥ 100 ευρώ». 

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Σ. 
Κεδίκογλου ο οποίος κατέθεσε χθες σχετική ερώτηση στη Βουλή. 

Νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μάριος Σαλμάς, κάλεσε τους 
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γιατρούς, τους φαρμακοποιούς αλλά και όλους τους φορείς στον χώρο της 
Υγείας να βοηθήσουν ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να μην 

ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, ενώ ζήτησε «προθεσμία» δύο μηνών 
προκειμένου να εξοφλήσει το υπουργείο τις υποχρεώσεις τους. 

Σύσκεψη για τον ΕΟΠΥΥ 

 Κυβερνητική σύσκεψη χθες για να βρεθεί η σανίδα σωτηρίας του 
ΕΟΠΥΥ. Σύντομα οι ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας. 

 Χάος με τις συνταγές καθώς από τον Ιούλιο εκδόθηκαν 4,7 εκατ. 
συνταγές, ενώ την περασμένη Παρασκευή 600.000 συνταγές. 

 Με «μαύρη τρύπα» 1,5 δισ. ευρώ θα κλείσει το έτος για τον ΕΟΠΥΥ. 
 Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική 

απεργία στις 12 Σεπτεμβρίου και σε επ' αόριστον επίσχεση εργασίας 
από τις 17 Σεπτεμβρίου.  
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Θεματολογία:  
 Και χωρίς υλικά τα νοσοκομεία! Ξεκινούν εμπάργκο οι 
προμηθευτές 

 

Μέσο: 
http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/203634/kai-xoris-ylika-ta-nosokomeia-

xekinoun-empargko-oi-promitheftes.html 

Πολλαπλασιάζονται οι πονοκέφαλοι για τον υπουργό Υγείας Ανδρέα 
Λυκουρέντζο καθώς δεν είναι μόνο ο ΕΟΠΥΥ που καταρρέει αλλά και το 

ΕΣΥ αφού μετά τους γιατρούς που απεργούν, τις κομμένες εφημερίες και 
όλα τα άλλα προβλήματα έρχεται και εμπάργκο των προμηθευτών 

αναλώσιμου υλικού. Οι διοικήσεις θα πρέπει να πληρώνουν μετρητά για να 
πάρουν τα προϊόντα των εταιρειών. Πότε ξεκινούν; 

 
Οι προμηθευτές αναλώσιμων υλικών του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Προμηθευτών ΙατρικώνΕιδών – (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.) βλέποντας την κατάσταση 

που επικρατεί στα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ αλλά και του ΕΣΥ καθώς και τις 
προσπάθειες της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας να πάρει νέα παράταση 

για τις αποπληρωμές συνεδριάζουν στις 11 Σεπτεμβρίου οπότε και 
αναμένεται να ξεκινήσουν να μη δίνουν με πίστωση υλικά στα δημόσια 

νοσοκομεία.  
 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Λόγω της παρατεταμένης έκρυθμης 
κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της Υγείας και τις νέες εξαγγελίες 

και ‘παράκληση’ του Υπουργείου Υγείας για ‘δίμηνη ανακωχή’ από τους 
Προμηθευτές Υγείας, πραγματοποιεί έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 

11 Σεπτεμβρίου 2012, με μοναδικό θέμα: “Διακοπή των επί πιστώσει 
παραδόσεων στα νοσοκομεία.  

Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. δηλώνει ότι: «Δυστυχώς, βιώνουμε τις συνέπειες 
των αλόγιστων περιορισμών των πιστώσεων στην Υγεία και της 

υποχρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ. Αποτέλεσμα αυτού είναι η έλλειψη 
παροχής – αξιοπρεπούς - Υγείας προς τον Έλληνα ασθενή αλλά και ο 

αφανισμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας. 
Είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι οι εταιρείες - μέλη μας δεν δύνανται να 

δώσουν άλλη πίστωση χρόνου ούτε να παρέχουν ‘ανακωχή’ όπως ζητούν 
οι αρμόδιοι του ΥΥΚΑ. Η Γενική Συνέλευση της 11ης Σεπτεμβρίου θα 

σημάνει την αρχή της αναστολής παράδοσης επί πιστώσει υλικών σε όλα 
τα Δημόσια Νοσοκομεία.» 

 
Να σημειωθεί ότι οι αγορές που γίνονταν τους τελευταίους μήνες από τα 

http://www.newsnow.gr/article/203634/kai-xoris-ylika-ta-nosokomeia-xekinoun-empargko-oi-promitheftes.html
http://www.newsnow.gr/article/203634/kai-xoris-ylika-ta-nosokomeia-xekinoun-empargko-oi-promitheftes.html
http://www.newsnow.gr/article/203634/kai-xoris-ylika-ta-nosokomeia-xekinoun-empargko-oi-promitheftes.html
http://www.newsnow.gr/article/203634/kai-xoris-ylika-ta-nosokomeia-xekinoun-empargko-oi-promitheftes.html
http://www.newsnow.gr/article/203634/kai-xoris-ylika-ta-nosokomeia-xekinoun-empargko-oi-promitheftes.html
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νοσοκομεία ήταν ούτως ή άλλως περιορισμένες με αποτέλεσμα να 
καταγράφεται σοβαρή έλλειψη υλικών.  

 
Η κατάσταση θα γίνει ανεξέλεγκτη μετά το εμπάργκο.  

 
iatropedia.gr 
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Θεματολογία:  
Στη Βουλή τα έργα της υφυπουργού Υγείας 
Χαϊκάλης: «Να αφήσει τα παιχνίδια η Σκοπούλη» 

Μέσο: 
http://www.protothema.gr/  
 

Δημοσίευμα:  
http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=221417 

 
 

Σφοδρή επίθεση κατά της υφυπουργού Υγείας Φωτεινής Σκοπούλη 

εξαπέλυσε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Παύλος Χαϊκάλης με 
αφορμή τις αποκαλύψεις από το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και τις έωλες εξηγήσεις 

που επιχείρησε να δώσει η υφυπουργός, καλώντας την «να σταματήσει 
αυτού του είδους τα παιχνίδια». 

  
Συγκεκριμένα, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο κ. Χαϊκάλης 

επισήμανε ότι «η υφυπουργός δεν μπορεί να έρχεται εδώ και να μας λέει 
για τον κ. Μουτσόπουλο ότι κατάφερε να κάνει τις εταιρείες να επενδύουν 

σε έρευνες. Μόνο μια εταιρία επένδυσε στην οποία η σύζυγος του η κυρία 
Σκοπούλη ανέθεσε απευθείας έργο. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούν να 

γίνονται». 
  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «ΘΕΜΑτος» η κυρία 
Σκοπούλη προχώρησε σε απευθείας ανάθεση έργου σε εταιρία που 

συνεργάζεται με τον σύζυγό της, για υλικό το οποίο η πολιτική ηγεσία είχε 

καταφέρει να λάβει δωρεάν. Πάντως, δεν είναι μόνο ο βουλευτής των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων που καταδικάζει τις πρακτικές της κυρίας Σκοπούλη 

αλλά αρκετοί ακόμα οι οποίοι σημειώνουν ότι «η υφυπουργός θα έπρεπε 
να έχει ηδη υποβάλει την παραίτησή της» και πως με το «να σφυρίζει 

αδιάφορα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το αρνητικό κλίμα που επικρατεί 
στην κοινωνία για το πολιτικό σύστημα». Οι περισσότεροι δε, εξεπλάγησαν 

δυσάρεστα όταν κατά την χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων άκουσαν την κυρία Σκοπούλη να επιχειρεί να υπερασπιστεί τον 

σύζυγό της και τους δικούς της χειρισμούς αντί να παραδεχθεί το 
εξόφθαλμο σφάλμα της. 

 
Στα πρακτικά της Βουλής αναφέρεται επακριβώς η τοποθέτηση του κ. 

Χαϊκάλη ως εξής: «Στο πλαίσιο της ειλικρινούς και έμπρακτης 
συμπαράστασης και από κοινού διευθέτησης όλων των θεμάτων υγείας, θα 

παρακαλούσα την κυρία Σκοπούλη να μην κάνει τέτοιες ενέργειες και 

δηλώσεις του τύπου "επιβουλευόμαστε όλοι τον κ. Μουτσόπουλο", ο 
οποίος κατόρθωσε να κάνει τις πολυεθνικές εταιρείες να επενδύσουν σε 

ερευνητικά κέντρα. Μόνο μια εταιρεία επένδυσε κατά τύχη και στην οποία 
ανέθεσε η κυρία Σκοπούλη τις εξετάσεις αίματος. Και είναι προς τιμήν της 

http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=221417
http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=221417
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υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας που τις εξασφάλισε 
δωρεάν. Αυτά τα παιχνίδια δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνονται».
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Τίτλος : 
Πρόσθετη μείωση τιμών φαρμάκων, με νέο δελτίο τιμών 
 
Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3314 

 
Η έκδοση νέου δελτίου τιμών φαρμάκων ως τις 15 Σεπτεμβρίου ήταν το 
αντικείμενο συνάντησης που είχαν την Πέμπτη τα μέλη της Επιτροπής 

Τιμών Φαρμάκων με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε ότι 
την ερχόμενη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθούν στη Διαύγεια οι 

τιμές παρατηρητηρίου, μαζί με τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν οι 
τιμές που χρησιμοποιεί το υπουργείο Υγείας προκειμένου να δώσει την 

τιμή σε κάθε προϊόν. 
 

Θα υπάρξει περιθώριο δύο ημερών για υποβολή ενστάσεων από τις 
φαρμακευτικές. 

 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο δελτίο θα περιέχει μειώσεις τιμών στα 

ήδη κυκλοφορούντα φάρμακα της τάξης του 10% μεσοσταθμικά.  

 

Καθώς υπάρχει πρόθεση να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη, δεν 
προβλέπεται να εκδοθεί δελτίο τιμών με νέα προϊόντα πριν την επίτευξη 

του συγκεκριμένου στόχου. 
 

Μένει να διευκρινιστεί αν θα συμπεριληφθούν στο νέο δελτίο του 
Σεπτεμβρίου λίγα ορφανά φάρμακα ή φάρμακα αμέσου ανάγκης ή ακόμη 

και κάποια γενόσημα που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης. 

 
Επίσης, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα δοθεί παράταση στην 

εφαρμογή των φθηνότερων τιμών για ένα δεκαπενθήμερο, προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι φαρμακαποθήκες στην πώληση του στοκ, ώστε να 

μην υποστεί πρόσθετη απομείωση στο κεφάλαιό τους. 

 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3314
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3314
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Θεματολογία:  
Εκθεση κόντρα στο ρεύμα και στο… ΚΕΠΕ 
 
Μέσο: 

http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3313 

 

 

Πηγή: tovima.gr 

Alpha Bank: Η έγκαιρη ανάκαμψη της οικονομίας είναι τώρα δυνατή. 

Σφοδρή είναι η αντίδραση της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της 
Alpha Bank κατά της έκθεσης του ΚΕΠΕ σχετικά με τα σενάρια για το 

ελληνικό χρέος σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Δελτίο της Τράπεζας  

 
«Η έγκαιρη ανάκαμψη της οικονομίας είναι τώρα δυνατή και αντί να 

δίνουμε έμφαση στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους προς την 
Ευρωζώνη και στις αναλύσεις περί βιωσιμότητας του,  που εξυπηρετούν 

τις πολιτικές επιλογές του πυρήνα της Ευρωζώνης για την Ελλάδα 
δεδομένων των καθυστερήσεων και των ολιγωριών στην εφαρμογή του 

Μνημονίου, καλό θα ήταν να διαπραγματευθούμε την άμεση εισροή των 
κατανεμημένων ήδη πόρων του πακέτου διάσωσης».  

 
«Οι σκληρές προσπάθειες» τονίζει το Δελτίο, « δημοσιονομικής εξυγίανσης 

των τελευταίων 2,5 ετών έχουν αρχίσει πλέον να αποδίδουν  καρπούς. Η 
πολύ ικανοποιητική εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Γενικής 

Κυβέρνησης (ΓΚ) στο 7μηνο Ιαν.-Ιούλ. 2012 είναι αψευδής μάρτυς ότι η 
δημοσιονομική προσαρμογή έχει πλέον αποκτήσει μία εξαιρετικά ευνοϊκή  

δυναμική, που θα επιταχυνθεί όταν αρχίσει και η ανάκαμψη της 

οικονομίας« 
 

»Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπ. Οικονομικών εκτιμάται ότι το 
πρωτογενές έλλειμμα της ΓΚ περιορίστηκε σημαντικά στα € 480 εκατ. στο 

7μηνο. Ιαν.-Ιούλ.’12, από € 4,7 δις στο 7μηνο του 2011. Η εξέλιξη αυτή 
επιβεβαιώνει εκ νέου τις εκτιμήσεις μας για εμφάνιση θετικού 

πρωτογενούς πλεονάσματος της ΓΚ, ύψους άνω του 0,5% του ΑΕΠ, από 
το 2012 έναντι πρωτογενούς ελλείμματος ύψους € 2,05 δις (-1,0% του 

ΑΕΠ) που προβλέπει ο επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός 2012 
(Π2012).» 

 
Το δελτίο της Τράπεζας σχετικά με τις αναλύσει του ΚΕΠΕ για το χρέος 

τονίζει ότι «αναλύσεις όπως αυτές του ΚΕΠΕ με αρνητικές εκτιμήσεις για 
την ανάπτυξη της οικονομίας και την βιωσιμότητα του χρέους στην 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3313
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3313


 

[25] 
 

περίοδο μέχρι το 2020, αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη περί το 
δέον γενέσθαι και αντιστρατεύονται την προσπάθεια δημοσιονομικής 

προσαρμογής καθώς επιβεβαιώνουν την ματαιότητα των πρωτοβουλιών 
που αναπτύσσονται». 

 
Σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και 

Οικονομικών Ερευνών για τα σενάρια της πορείας του ελληνικού χρέους 
αναφέρει ότι «η εξέλιξη που προβλέπει το ΚΕΠΕ μπορεί πράγματι να 

συμβεί αν οι ελληνικές κυβερνήσεις έως το 2020 λειτουργήσουν με στόχο 
τη μεγαλύτερη δυνατή πτώση του ΑΕΠ και τη μεγαλύτερη δυνατή 

διόγκωση του δημοσίου χρέους της χώρας, μια υπόθεση που είναι μάλλον 
άτοπη». 

 

Ωστόσο αν υπήρχε το ενδεχόμενο να επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του 
ΚΕΠΕ για την εξέλιξη του ΑΕΠ έως το 2020, τότε το πρόβλημα της χώρας 

δεν θα ήταν η αύξηση του δημοσίου χρέους της, η οποία έτσι κι αλλιώς θα 
ήταν χωρίς καμιά σημασία.  

 
Το πρόβλημα θα ήταν ότι αν αφηνόταν η οικονομία να σημειώσει νέα 

σημαντική πτώση του ΑΕΠ κατά -2,5% το 2013 και κατά -1,5% το 2014, 
τότε η ανεργία θα έχει ανέλθει ήδη στο 30% στο τέλος του 2014.  

 
Γενικά, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μια νέα πτώση του ΑΕΠ κατά -

2,5% το 2013 (μετά την σωρευτική πτώση του κατά -18,5% στην περίοδο 
2008-2012) θα είναι πολύ πιο οδυνηρή, όσον αφορά τις επιπτώσεις της 

στην κοινωνία, από την πτώση του ΑΕΠ κατά -6,9% το 2011».  
 

Επίσης το εβδομαδιαίο δελτίο της Τράπεζας σχετικά με τις δυνατότητες της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας υποστηρίζει ότι «υπάρχουν και ενέργειες που δεν 
απαιτούν χρηματοδότηση από το κράτος. Απαιτούν, όμως, ένα 

διαφορετικό πρότυπο οικονομικής οργάνωσης.  
 

Πρέπει να πάψει ο κρατικός πατερναλισμός να ευνουχίζει την ιδιωτική 
πρωτοβουλία, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να 

παραχωρηθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός και η διαχείριση πόρων για 
επιδοτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων στις περιφέρεις. 

 
Η προσέλκυση επενδύσεων θα πρέπει να είναι ευθύνη και αποτέλεσμα 

ενεργειών και πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο. Οι δυνητικές 
παράπλευρες επενέργειες μιας τέτοιας κίνησης δεν πρέπει να εμποδίζουν 

την ισχυρή άνθηση της οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να 
προκύψει, και την οποία δεν έχουμε καν φαντασθεί.  

 

Είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργεί η 
οικονομική δραστηριότητα παρά να μην υπάρχουν προβλήματα σε ένα 

περιβάλλον ύφεσης και αποτελμάτωσης.  
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Θα μπορούσε, επίσης, να δοθεί η δυνατότητα πρόσθετης φορολόγησης 
στις τοπικές κοινωνίες ώστε οι πολίτες να νοιώσουν υπεύθυνοι για τις 

τύχες τους και να μην περιμένουν σχεδόν τα πάντα, όπως γίνεται σήμερα, 
από το κέντρο. 

 
Έτσι θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί ταυτόχρονα και το πρόβλημα της 

φοροδιαφυγής, καθώς οι τοπικοί άρχοντες αργά ή γρήγορα θα 
διαπιστώσουν ότι «λεφτά υπάρχουν» μόνο στο πλαίσιο μιας χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης στο τοπικό επίπεδο» 
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Θεματολογία:  
Ολοκληρώθηκε η «Εγκυκλοπαίδεια των στοιχείων του 
DNA» 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/  

 

Δημοσίευμα:  
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3312 

 

Πηγή: tovima.gr 
 

To επίτευγμα ανατρέπει την ιδέα του άχρηστου γενετικού υλικού και 
εξηγεί τις διαφορές μας. 

Η ολοκλήρωση της συγγραφής μιας εγκυκλοπαίδειας που όμοιά της δεν 
υπάρχει ανακοινώθηκε χθες με σειρά άρθρων σε τρεις διαφορετικές 

επιστημονικές επιθεωρήσεις.  

Πρόκειται για την «Εγκυκλοπαίδεια των στοιχείων του DNA» 
(Encyclopedia of DNA Elements, ENCODE), η οποία είναι το αποτέλεσμα 

των κόπων 440 ερευνητών από 32 ερευνητικά κέντρα που εργάστηκαν 
σκληρά επί πέντε συναπτά έτη.  

Στόχος τους ήταν να βγάλουν νόημα από την αλληλουχία του ανθρώπινου 
DNA, να καταλάβουν δηλαδή τι σημαίνει η σειρά των βάσεων του 

γενετικού υλικού μας. 

Πραγματοποιώντας μια σειρά πειραμάτων και αξιοποιώντας τελευταίες 
τεχνολογικές δυνατότητες και εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα, οι 

ερευνητές κατέληξαν σε συμπεράσματα που αλλάζουν τη σύγχρονη 

βιολογία και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ιατρική.  

Το κυριότερο από τα συμπεράσματα του προγράμματος έχει να κάνει με 
αυτό που μέχρι πρόσφατα ονομαζόταν junk DNA (DNA σκουπίδι). 

Πρόκειται για το DNA που δεν περιέχει γονίδια και το οποίο, πριν από 40 
περίπου χρόνια, είχε θεωρηθεί άχρηστο. Ε, λοιπόν καθόλου άχρηστο δεν 

είναι αυτό το DNA! 

Όπως περιγράφεται σε ένα από τα άρθρα που φιλοξενείται στην 

επιθεώρηση «Nature», το γενετικό υλικό που παρεμβάλλεται μεταξύ των 
γονιδίων βρίθει περιοχών που σχετίζονται με την έκφρασή τους.  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3312
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3312
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Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να υπάρχει ένα γονίδιο. Για να είναι αυτό 
λειτουργικό θα πρέπει να «πάρει την άδεια» από άλλα στοιχεία του DNA τα 

οποία μπορεί να βρίσκονται κοντά του ή και μακριά από αυτό. Τα στοιχεία 
αυτά ρυθμίζουν ποιο γονίδιο θα εκφραστεί σε ποιον ιστό (ή κυτταρικό 

τύπο) και σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή.  

Για να αντιληφθεί κανείς το πόσο αυστηρή είναι η ρύθμιση της έκφρασης 
στον χώρο και στον χρόνο των γονιδίων αρκούν τα δεδομένα που 

προέκυψαν από το πρόγραμμα ENCODE: το 20% του γονιδιώματος 

απαιτείται για να ρυθμιστεί η έκφραση των γονιδίων τα οποία δεν 
καταλαμβάνουν παρά το 2% του γονιδιώματος!  

Σε αυτό το 20% οι ερευνητές εντόπισαν στοιχεία τα οποία ήταν άγνωστα 

μέχρι σήμερα, όπως παραδείγματος χάριν μεγάλου μήκους μόρια RNA 
καθώς επίσης και αναγνωριστικές περιοχές, περιοχές του DNA στις οποίες 

προσδένονται μόρια ρυθμιστικά τις γονιδιακής έκφρασης.  

Ο όγκος των δεδομένων του προγράμματος ENCODE ξεπερνά τα 15 

terrabyte (TB). Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά είναι ελεύθερη και έτσι 
μπορούν να αξιοποιηθούν από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. 

Αναμένεται δε να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης των ερευνητών σε ότι 
αφορά την ίδια την ιδέα του γονιδίου ως μονάδα της κληρονομικότητας.  

Σε ένα πρακτικότερο επίπεδο, τα νέα δεδομένα αναμένεται να ρίξουν φως 

στις πολυπαραγοντικές ασθένειες. Όπως εξήγησε μιλώντας στο 
BHMAScience ο Στυλιανός Αντωναράκης, καθηγητής Γενετικής Ιατρικής 

του Πανεπιστημίου της Γενεύης και μέλος του προγράμματος ENCODE:  

«Σε αντίθεση με τις γενετικές ασθένειες που οφείλονται σε αλλαγές ενός 

και μόνο γονιδίου υπάρχουν ασθένειες που οφείλονται σε έναν συνδυασμό 
γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ο εντοπισμός νέων 

ρυθμιστικών περιοχών αλλά και των νεοανακαλυφθέντων μορίων RNA με 
ρυθμιστικό ρόλο, ανοίγει ένα παράθυρο που θα μας επιτρέψει να 

εντοπίσουμε την αιτιολογία των πολυπαραγοντικών νόσων. Θα μας 
επιτρέψει δηλαδή να αντιληφθούμε γιατί κάποιοι από εμάς είναι 

περισσότερο ευαίσθητοι σε ορισμένες ασθένειες».  

  

 


