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Τίτλος : 
Ο μάγος των μεταμοσχεύσεων 

Ο διάσημος καρδιοχειρουργός Παναγιώτης Σπύρου 
άφησε χθες την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή 
Μέσο :  

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4759955 

 
Δημοσίευμα: 
Τουλάχιστον έζησε. Οσο κανείς. Η ζωή του είχε τόσα 

σκαμπανεβάσματα που αποτελεί ιδανικό υλικό για τον 
μυθιστοριογράφο του μέλλοντος.«Ξέρεις τι είναι να βγάζεις την 

καρδιά του άλλου και να τη βάζεις στο τραπέζι;», έλεγε ο 
Παναγιώτης Σπύρου τον καιρό της απόλυτης «δόξας» του ίδιου 

αλλά και της ζωής που κατάφερε να δώσει σε εκατοντάδες 
ανθρώπους. Με τις εξάωρης, οκτάωρης δωδεκάωρης διάρκειας 

μεταμοσχεύσεις, με τις εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς σε βρέφη 
μεταναστών, με τις εμφυτεύσεις μοσχευμάτων αλλά και την πρώτη 

τεχνητή καδιά. 
 

 

«Παλεύω με τον Χάρο στα μαρμαρένια αλώνια, αλλά όταν η εγχείρηση 
πετυχαίνει νιώθω ότι τον νικάω. Ε, καμιά φορά τον αφήνω να νικήσει 

εκείνος για να του τη φέρω στην επόμενη…».  
Χθες στις 2.20 το μεσημέρι ο Παναγιώτης Σπύρου άφησε - χωρίς μάχη -

 τον Χάρο να τον νικήσει. Τη μάχη την είχε χάσει εδώ και έξι χρόνια, από 

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4759955
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τότε που του ξέφυγε και πήρε ύπουλα τη ζωή από την 26χρονη κόρη του, 
τη Σοφία.  

«Εκανα περισσότερες από 3.000 εγχειρήσεις. Εσωσα όλους αυτούς τους 

ανθρώπους. Το παιδί μου δεν κατάφερα να το σώσω», μου έλεγε σε ένα 
μπαρ κοντά ένα χρόνο μετά τον αδόκητο χαμό της κόρης του. Ηταν ίσως 

οι τελευταίες λογικές κουβέντες που άρθρωνε μέσα στον παραλογισμό της 
μοίρας του.  

Εκτοτε ο πανίσχυρος καρδιοχειρουργός, ο άνθρωπος που υμνήθηκε και 
λοιδορήθηκε όσο κανείς στη Θεσσαλονίκη, αποσύρθηκε και από την 

ιατρική και από τη ζωή. Υπήρξε ο μόνος πολίτης για συμπαράσταση στον 
οποίο διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 1994 η μοναδική στα χρονικά 

συγκέντρωση (με περισσότερους από 500 πρώην ασθενείς του και τις 
οικογένειές τους) τον καιρό που κατηγορούνταν για την υπόθεση με τα 

φακελάκια (τελικά αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών).  
Γεννημένος το 1936 στο χωριό Ανταρτικό της Φλώρινας, σπούδασε στη 

Θεσσαλονίκη και μετεκπαιδεύτηκε στην Αμερική, στη χειρουργική 
θώρακος. Το 1983 επέστρεψε στην Ελλάδα κάνοντας τον διάπλου του 

Ατλαντικού με σκάφος... Ιδρυσε στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου τη 

θωρακοκαρδιοχειρουργική κλινική και το πρώτο καρδιοχειρουργικό κέντρο 
της χώρας, ανακόπτοντας τη μαζική διαρροή καρδιοπαθών σε νοσοκομεία 

της Βρετανίας και της Αμερικής.  
Υπήρξε προσωπικός φίλος του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα 

Παπανδρέου, πολιτεύτηκε με το ΔΗΚΚΙ του Δημήτρη Τσοβόλα (τον οποίο 
χειρούργησε στη Θεσσαλονίκη), διετέλεσε πρόεδρος του Αρη 

Θεσσαλονίκης, δημοτικός σύμβουλος και το 1997 αναγορεύτηκε 
καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θέση από την 

οποία παραιτήθηκε δύο χρόνια αργότερα.  
Παντρεύτηκε με την Αλίκη (Αλις) όταν βρισκόταν στην Αμερική. Είχαν δύο 

παιδιά, τη Σοφία και τον Αλέξανδρο.  Τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν σε 
ιδιωτικές κλινικές με διαταραγμένη την ψυχική υγεία του αλλά και 

αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια. Χθες το μεσημέρι η επίσημη ιατρική 
ανακοίνωση έλεγε ότι ο Παναγιώτης Σπύρου πέθανε από καρδιακή 

ανακοπή.  

Η κηδεία του ορίστηκε για μεθαύριο Τετάρτη 17 Οκτωβρίου από τη 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.  
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Θεματολογία:  

Σε κίνδυνο και παιδιά λόγω κρίσης! Κόβονται 
απαραίτητες θεραπείες 
 
Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2915 

 

Δημοσίευμα: 

Ακόμη και να πεθάνουν κινδυνεύουν χιλιάδες παιδιά με αυτοάνοσα 
νοσήματα επειδή "κόβονται" απαραίτητες θεραπείες που θα τους 

εξασφάλιζαν, όχι μόνο την επιβίωση αλλά και μια καλή ποιότητα ζωής. Την 
απίστευτη αυτή προειδοποίηση κάνει όχι κάποιος τυχαίος αλλά ο ίδιος ο 

πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Διαβάστε ποια κρίσιμα 
φάρμακα ψαλιδίστηκαν από τη φαρέτρα των γιατρών που θα μπορούσαν 

να σώσουν τη ζωή μικρών παιδιών. 

  

"Ένα κράτος που αποκλείει τους ασθενείς από ζωτικής σημασίας για τα 

νοσήματά τους θεραπείες, είναι κράτος υψηλού κινδύνου για να θρηνήσει 
ανθρώπινες ζωές. Παιδιά ανοσοκατεσταλμένα, εκτεθειμένα σε δεκάδες 

λοιμώδη νοσήματα δεν έχουν πια πρόσβαση ούτε σε γ-σφαιρίνη ούτε σε 
άλλα ζωτικά θεραπευτικά σχήματα που σηματοδοτουν την επιβίωσή τους" 

επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης στο  9ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, κρούοντας κώδωνα 
κινδύνου να χαθούν ανθρώπινες ζωές λόγω έλλειψης βασικών φαρμάκων 

στη φαρέτρα των ανοσοανεπαρκειών. 
  

Κατά το χαιρετισμό του στην έναρξη του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
έκανε λόγο για τον αυξημένο επιπολασμό του άσθματος αλλά και 

νοσημάτων με αλλεγιολογικό και ανοσολογικό υπόβαθρο, καθώς και την 
αναγκαιότητα ενημέρωσης γιατρών όλων των ειδικοτήτων για τα νεότερα 

δεδομένα στις ανοσοανεπάρκειες, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι 
ξεκινούν μετεκπαιδευτικά μαθήματα νέων γιατρών σε συνεργασία με την 

Ιατρική Σχολή Αθηνών. 
  

Ο κ.Πατούλης τόνισε ότι ζώντας την Ιατρική του 2012, πολλές φορές, οι 
γιατροί βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να αδυνατούν να 

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από την εκπαίδευση και την 

εμπειρία τους, σε μία εποχή που ολοένα και περισσότερα φάρμακα 
εκλείπουν από τους ασφαλισμένους ή γίνονται «απαγορευμένα» για τους 

ανασφάλιστους χρόνιους ασθενείς που τα χρειάζονται…  
  

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2915
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"Είναι τραγικό που εν έτι 2012, είμαστε υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουμε 
τους βιολογικούς παράγοντες, τα μονοκλωνικά αντισώματα, ακόμη και τη 

γ σφαιρίνη….και να γυρίσουμε στην ιατρική της κορτιζόνης  για να 

θεραπεύσουμε τους ασθενείς μας. Είναι τραγικό, να πηγαίνει η Ευρώπη 
μπροστά και εμείς πίσω…Φταίει ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμη και 

σήμερα, στους ιθύνοντες ότι οι δαπάνες της Υγείας είναι ανελαστικές. Δεν 
περικόπτονται οριζόντια. Δε γίνεται εξυγίανση με λογιστικά κριτήρια, αλλά 

με επιστημονικά και ανθρωπιστικά" κατέληξε ο κ.Πατούλης. 
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Τίτλος : 
“Μαχαίρι” στο κέρδος των φαρμακοποιών δια χειρός 
τρόικας! Μείωση στο 15% 

 
Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2907 

Δημοσίευμα: 

 

Χάνουν και πάλι το κέρδος τους οι φαρμακοποιοί σε λίγους μήνες 
καθώς η τρόικα απαιτεί το ποσοστό να μειωθεί στο 15%. Διαβάστε 

τι αλλαγές έρχονται στον κλάδο. 
  

Δεν έφθανε που με ειδική αγορανομική διάταξη το υπουργείο Υγείας 
μειώνει το κέρδος για τον κλάδο στα 30 ευρώ για τα φάρμακα άνω των 

200 ευρώ, έρχεται και νέο χτύπημα από την τρόικα.  
Με βάση τις απαιτήσεις των δανειστών μας, η ηγεσία του υπουργείου 

υγείας θα πρέπει αμέσως μετά την καταβολή της δόσης των 31,5 δις 
ευρώ, να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε το ποσοστό κέρδους των 

φαρμακοποιών να περιορισθεί στο 15%.  
  

Η συγκεκριμένη εντολή των τροϊκανών περιλαμβάνεται στο απόρρητο 
σημείωμα που απέστειλαν στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας όπως 

έκαναν και σε κάθε υπουργείο ξεχωριστά με βάση τις προτεραιότητες που 

πρέπει να τεθούν. 
  

Ωστόσο το συγκεκριμένο μέτρο μας ...επιτρέπεται να το εφαρμόσουμε και 
μετά την καταβολή του ζεστού χρήματος. Πρόκειται πάντως για μια 

απόφαση που αποτελεί κόκκινο πανί για τον κλάδο των φαρμακοποιών 
καθώς έχουν δηλώσει ότι δε θα δεχθούν άλλες μειώσεις στο κέρδος τους.  

  
Δήμητρα Ευθυμιάδου 

  

 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2907
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Τίτλος : 
Κλείνουν κι άλλα νοσοκομεία! Έρχονται συγχωνεύσεις 
εξπρές  
 

Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2913 

Δημοσίευμα: 
 
Τις διαδικασίες συγχωνεύσεων των νοσοκομείων επιταχύνουν στο 
υπουργείο Υγείας μετά και από σχετική οδηγία των τροϊκανών.  

  
Εντός των ημερών αναμένεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να 

ανακοινώσει νέες συγχωνεύσεις νοσοκομείων καθώς έως το τέλος του 
χρόνου θα πρέπει απαραίτητα να έχουν κλείσει 661 τμήματα και κλινικές.  

  
Οι διαδικασίες είναι εξπρές καθώς η τρόικα πιέζει να γίνουν άμεσα ώστε να 

εξοικονομηθούν χρήματα.  

Άλλωστε και στο πρόσφατο σημείωμά της η τρόικα -σε κάθε υπουργό της 
κυβέρνησης ξεχωριστά- έθεσε τις προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών ήταν οι 

συγχωνεύσεις των νοσοκομείων οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πριν την 
εκταμίευση της δόσης.  

  
Να σημειωθεί ότι ήδη κλινικές από τα δύο μεγάλα πρώην  θεραπευτήρια 

του ΙΚΑ το 1ο και το 7ο, έχουν μεταφερθεί στο Σισμανόγλειο, το Γενικό 
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» καθώς και στο 

Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας.  
Από τη συγχώνευση αυτή εξοικονομούνται πόροι ύψους 3.132.000 ευρώ 

ετησίως. 
Στις συγχωνεύσεις όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας, το 

προσωπικό και οι γιατροί μεταφέρονται αντίστοιχα στα νέα νοσοκομεία. 
  

Δήμητρα Ευθυμιάδου 

 
 
 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2913

