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Τίτλος : 
Φάρμακα: Μειωμένες τιμές στο νέο δελτίο 

Μέσο :  

http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2245054 

 

Δημοσίευμα: 
 

Υπογράφεται «σήμερα-αύριο» το δελτίο τιμών φαρμάκων, με το οποίο οι 
τιμές των φαρμάκων μειώνονται κατά 300-400 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε 
χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μάριος 

Σαλμάς. 

Οπως ανάφερε ο κ. Σαλμάς 12.000 φάρμακα ανακοστολογούνται. Κανένα 

δεν παίρνει αύξηση, τα περισσότερα μειώνονται, κάποια ελάχιστα μένουν 
στις ίδιες τιμές. Η διαπίστωση αφορά το σύνολο των φαρμάκων και οι 

ασφαλισμένοι θα παίρνουν φθηνότερα φάρμακα, δηλαδή και η συμμετοχή 
τους θα είναι φθηνότερη, όπως σημείωσε.  

Χθες το αρμόδιο τμήμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) σε 

συνεργασία με στελέχη του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου 
Ανάπτυξης ολοκλήρωσε και παρέδωσε στο υπουργείο Υγείας την 

τιμολόγηση των φαρμάκων με βάση την Υπουργική Απόφαση 

ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/12 (ΦΕΚ 2719 Β/8-10-2012) του υπουργείου Υγείας.  

Χρονοδιάγραμμα 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2245054
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Ο ΕΟΦ ολοκλήρωσε το έργο της τιμολόγησης 16 ημέρες μετά την 
ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής και μόλις 6 ημέρες μετά την έκδοση της 

αγορανομικής διάταξης που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης. 

Η διαδικασία ανατιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων, πηγές και 

στοιχεία, καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση περιγράφονται σε σχετικό 

διευκρινιστικό έγγραφο του τμήματος Τιμών του ΕΟΦ αναρτημένου στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΟΦ ( www.eof.gr ).  

«Το δελτίο τιμών καθυστέρησε διότι έπρεπε να εκδοθεί πρώτα η 
αγορανομική διάταξη πάνω στην οποία μπήκαν τα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των τιμών των φαρμάκων τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται 
στο νέο δελτίο» δήλωσε σε άλλη συνέντευξη ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας 

Λυκουρέντζος.  

http://www.eof.gr/
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Τίτλος : 
Ούτε ευρώ θα λάβουν οι κλινικάρχες από τον ΕΟΠΥΥ!  
 
Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1572-oyte-eyrw-tha-laboyn-oi-

klinikarxes-apo-ton-eopyy 
 

Δημοσίευμα: 
Ούτε ευρώ πρόκειται να λάβουν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών μέχρι το 

τέλος του 2012από τα χρεωστούμενα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), παρά μόνον εάν εκταμιευθεί η περιβόητη 
δόση των 32 δισ. ευρώ περίπου για τη χώρα! 

Τόσο το υπουργείο Υγείας όσο και τα αρμόδια στελέχη του ΕΟΠΥΥ 

εκτιμούν ότι οι κλινικάρχες αδυνατούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά 
προκειμένου να διεκδικήσουν άμεση καταβολή των χρεωστουμένων ή 

μέρους αυτών. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι οποίες λαμβάνουν πλέον 

μορφή πεποίθησης, το βάσιμο σκεπτικό έχει ως εξής: Εάν οι κλινικάρχες 
προχωρήσουν σε αναστολή των συμβάσεών τους με τον ΕΟΠΥΥ, είναι 

υποχρεωμένοι βάσει της κείμενης νομοθεσίας να συνεχίσουν να 
νοσηλεύουν στις κλινικές τους τους ήδη νοσηλευομένους ασθενείς τους – 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, αλλά με τιμές οι οποίες δεν ξεπερνούν το 
κλειστό κρατικό τιμολόγιο. Η υποχρέωση αυτή θα διαρκέσει βάσει του 

ίδιου νόμου για τρεις μήνες, δηλαδή έως το τέλος του 2012, οπότε ο 
ΕΟΠΥΥ θα έχει αρχίσει να εκταμιεύει την κρατική χρηματοδότηση του 

2013... 

Στην περίπτωση, μάλιστα, αναστολής των συμβάσεων εκ μέρους των 

κλινικαρχών, οι τελευταίοι απλώς θα δημιουργήσουν ένα αντικίνητρο για 
τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στην προσέλευσή τους για νοσηλεία στις 

ιδιωτικές κλινικές, γεγονός το οποίο μόνο θετικό θα είναι για τον 
Οργανισμό, καθώς θα οδηγήσει σε συγκράτηση των σχετικών δαπανών 

του... 

Οπότε... 

 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1572-oyte-eyrw-tha-laboyn-oi-klinikarxes-apo-ton-eopyy
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1572-oyte-eyrw-tha-laboyn-oi-klinikarxes-apo-ton-eopyy
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Τίτλος : 
Δημήτρης Βαρνάβας: Να ονοματισθεί η αδιαφάνεια στην 
τιμολόγηση των φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/en/medicine/item/1565-dhmhtrhs-barnabas-na-
onomatisthei-h-adiafaneia-sthn-timologhsh-twn-farmakwn 

 

Δημοσίευμα: 
 

Με αφορμή το επικείμενο δελτίο τιμών φαρμάκων, ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) 

Δημήτρης Βαρνάβας προέβη στην εξής γραπτή δήλωση: 

"Η ΟΕΝΓΕ είχε καταγγείλει δημοσίως το όργιο που συνέβαινε τα τελευταία 
χρόνια στην τιμολόγηση φαρμάκων υπό την υψηλή καθοδήγηση και 

κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας. Το όργιο 
συνεχίστηκε αδιάπτωτα μέχρι τις μέρες μας παρά τις επισημάνσεις που 

κάναμε ως ΟΕΝΓΕ στον κ. Λυκουρέντζο μόλις εκείνος ανέλαβε τα 

καθήκοντά του. Το πλέον σκανδαλώδες στην υπόθεση αποτελεί η 
τιμολόγηση των γενοσήμων, τα οποία προκλητικά αντί του 40% 

βρίσκονται στο 80% της τιμής των πρωτοτύπων, ενώ μερικά είναι και 
ακριβότερα από τα πρωτότυπα. Άκρως επιβεβαιωτικές είναι οι έγγραφες 

επισημάνσεις στελέχους της αρμόδιας επιτροπής, από τις οποίες προκύπτει 
ότι μόνο από την τιμολόγηση του περσινού Αυγούστου επήλθε ζημιά για 

τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασθενείς ύψους 500 εκατ. ευρώ! Χτες 
ακούσαμε σε τηλεοπτικό σταθμό τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. 

Σαλμά να επιβεβαιώνει την αδιαφάνεια και τις περίεργες διαδρομές στο 
ζήτημα της τιμολόγησης. Δεν είναι όμως δυνατόν ο κ. Σαλμάς να 

αποφεύγει να μιλήσει ευθέως με ονόματα και στοιχεία για όσους ενέχονται 
στο όργιο σπατάλης, ενώ η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε 

σφαγιαστικές περικοπές μισθών και συντάξεων και συμπράττει στην 
ολοσχερή αφαίμαξη του ΕΟΠΥΥ που καταρρέει. 

Για τους νοσοκομειακούς γιατρούς τυχόν συγκάλυψη σημαίνει συνενοχή". 

http://www.ygeia360.gr/en/medicine/item/1565-dhmhtrhs-barnabas-na-onomatisthei-h-adiafaneia-sthn-timologhsh-twn-farmakwn
http://www.ygeia360.gr/en/medicine/item/1565-dhmhtrhs-barnabas-na-onomatisthei-h-adiafaneia-sthn-timologhsh-twn-farmakwn
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Θεματολογία:  
Κινητοποιήσεις στην Υγεία σήμερα και αύριο 
 
Μέσο: 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7093515&publDate=17/10/2012 

Δημοσίευμα: 

Οι γιατροί συμμετέχουν στη σημερινή πανελλαδική απεργία ενώ αύριο 
απεργούν όλοι οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. 

Για σήμερα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
(ΟΕΝΓΕ) ανακοίνωσε 24ωρη απεργία, ενώ η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων 

Αθηνών - Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) προκήρυξε τρίωρη στάση εργασίας (12 μ. - 3 

μ.μ). 

Η Επιτροπή Αγώνα των αυτοαπασχολούμενων Υγειονομικών με τους 
μισθωτούς γιατρούς του ΠΑΜΕ Υγείας καλούν τους συναδέλφους τους 

σήμερα και ώρα 12 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και 
Ακαδημίας προβάλλοντας για διεκδίκηση την ικανοποίηση των αναγκών 

των επιστημόνων στην Υγεία καθώς και των ασφαλισμένων. 

Αύριο, Πέμπτη, τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ και τα 

ιδρύματα της Πρόνοιας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, 
καθώς έχουν κηρύξει 24ωρες απεργίες η ΟΕΝΓΕ και η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7093515&publDate=17/10/2012
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Θεματολογία:  
«Εκ του πονηρού» η επιμονή στη συνταγογράφηση 
βάσει της δραστικής  

Μέσο: 
http://www.healthview.gr/node/48905 

Δημοσίευμα: 
 

Ανεξήγητο, πονηρό και επικίνδυνο θεωρεί το επίμονο αίτημα της τρόικας 
για συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία χωρίς τη δυνατότητα 

αναγραφής της εμπορικής ονομασίας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών (ΙΣΑ), κ. Γ. Πατούλης . 

Ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου 
θα είναι να γεμίσει η αγορά με χαμηλής ποιότητας και επικίνδυνα 

φάρμακα. Παράλληλα, τόνισε τη διάκριση των ρόλων γιατρού και 
φαρμακοποιού επισημαίνοντας ότι ο γιατρός είναι αυτός που 

συνταγογραφεί και ο φαρμακοποιός είναι ο υπεύθυνος για την εκτέλεση 
της συνταγής. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την πρακτική συνιστά 

αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και παράλληλα, επιστημονική και 
δεοντολογική υποβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος, ενώ οι όποιες 

αλλαγές στις θεραπείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε απορρύθμιση των 

ασθενών, σε αποτυχία του θεραπευτικού σχήματος και εν τέλει να θέσουν 
σε κίνδυνο την υγεία τους. 

Ο κ. Πατούλης καταδίκασε απερίφραστα «πονηρές» πρακτικές που 

υπαγορεύονται από λογιστικά και εισπρακτικά κίνητρα, επαναλαμβάνοντας 
ότι η αθρόα είσοδος κάθε λογής φαρμάκων αγνώστου προελεύσεως όχι 

μόνο δεν θα συμβάλλει τελικά στον εξορθολογισμό των δαπανών, αλλά, 
επιπλέον, θα αποτελέσει σοβαρότατο κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Σε 

απάντηση αυτών των πρακτικών, ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογράμμισε τη 
στήριξή του προς τα ποιοτικά και ασφαλή επώνυμα γενόσημα και τόνισε 

τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων της ελληνικής 

φαρμακοβιομηχανίας. 

Μπορείτε να ακούσετε δηλώσεις του κ. Πατούλη πατώντας εδώ. 

http://www.healthview.gr/node/48905
http://www.freefileconvert.com/converted/507d5e00e50b9/.mp3
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Θεματολογία:  
Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 
Ζήτησαν μεγαλύτερη μείωση δαπανών για φάρμακα  

Μέσο: 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=6372519
6 

Δημοσίευμα: 

Σκληρό... μπρα ντε φερ με την τρόικα είχε χθες το βράδυ ο 

υπουργός Υγείας. Οι εκπρόσωποι των δανειστών άσκησαν έντονη 

πίεση για άμεση εφαρμογή σειράς μέτρων. 

Σκληρό... μπρα ντε φερ με την τρόικα είχε χθες το βράδυ ο υπουργός 
Υγείας. Οι εκπρόσωποι των δανειστών άσκησαν έντονη πίεση για άμεση 

εφαρμογή σειράς μέτρων. Ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος τούς παρουσίασε 
«πακέτο» πέντε μέτρων, για εξοικονόμηση 950 εκατομμυρίων ευρώ για το 

2013. Εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, τονίζοντας ότι υπάρχουν κι άλλα 

περιθώρια για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Σε αυτή την κατεύθυνση πιέζουν να εφαρμοστεί η συνταγογράφηση με 
δραστική ουσία και όχι με εμπορική ονομασία. Να συνταγογραφεί, 

δηλαδή, ο γιατρός την ουσία και να χορηγεί ο φαρμακοποιός το σκεύασμα, 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το μέτρο εκτιμάται ότι μπορεί να 

οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση 150 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο κ. 
Λυκουρέντζος εμφανίζεται επιφυλακτικός για το κατά πόσον μπορεί να 

εφαρμοστεί άμεσα. Πηγές από το υπουργείο Υγείας εκτιμούσαν χθες ότι το 
θέμα θα λυθεί, χωρίς να απαιτηθεί νέα συνάντηση με την τρόικα. 

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων, τα οποία αναμένεται 
να έχουν υλοποιηθεί έως τον επόμενο μήνα. Στα μέτρα αυτά 

περιλαμβάνονται η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ 
στα νοσήλια ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Η συμμετοχή θα διαμορφωθεί στο 

30% για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, στο 20% για τους ασφαλισμένους 
του ΤΑΥΤΕΚΩ και 15% για τους λοιπούς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

Το υπουργείο Υγείας προχωρεί και σε αναθεώρηση του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ, με μειώσεις στην κάλυψη παρακλινικών 

εξετάσεων. Με την αναμόρφωση του Κανονισμού εκτιμάται ότι θα 
εξοικονομηθούν ετησίως 200 έως 700 εκατομμύρια ευρώ. 

Εξοικονόμηση 300 εκατομμυρίων αναμένεται να προκύψει από το νέο 

δελτίο τιμών φαρμάκων, το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις 
επόμενες μέρες. Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι μπορούν 

να εξοικονομηθούν από την αύξηση της συνταγογράφησης γενοσήμων 
φαρμάκων. Εως το τέλος του μήνα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63725196
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63725196
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τη νέα θετική λίστα φαρμάκων, από την οποία εκτιμάται ότι μπορούν να 
εξοικονομηθούν 200 εκατ. ευρώ. 

Δημήτρης Καραγιώργος 



 

[9] 
 

Θεματολογία:  
ΚΑΤΑ 300-400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Μειωμένες τιμές στα φάρμακα προαναγγέλλει ο Μ. 
Σαλμάς 

Μέσο: 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=112936
640 

Δημοσίευμα: 

Μείωση στις τιμές των φαρμάκων προανήγγειλε την Τρίτη ο αναπληρωτής 
υπουργός υγείας Μ. Σαλμάς. 

Οπως δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ, «στο δελτίο τιμών που 

υπογράφω σήμερα - αύριο, οι τιμές των φαρμάκων μειώνονται κατά 300 - 

400 εκατ. ευρώ. Άρα, οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν φθηνότερα φάρμακα, 
δηλαδή και η συμμετοχή τους θα είναι φθηνότερη. Αφορά το σύνολο των 

φαρμάκων. Ανακοστολογούνται 12.000 φάρμακα. Κανένα δεν παίρνει 
αύξηση, τα περισσότερα μειώνονται, κάποια ελάχιστα μένουν στις ίδιες 

τιμές». 
 

Αναφορικά με την αύξηση για τα νοσήλεια του ΟΓΑ, ο κ. Σαλμάς ανέφερε 
ότι «με 12 ευρώ που πλήρωνε ο αγρότης και 1,2 δισ. από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, δεν πέρναγε ούτε απ' έξω από τις ιδιωτικές κλινικές. 
Τώρα τι γίνεται; Και τώρα ο αγρότης ή ο κάθε ασφαλισμένος, πηγαίνει στο 

πιο υπερπολυτελές ιατρικό κέντρο και κάνει χειρουργείο δωρεάν». 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=112936640
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=112936640
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Θεματολογία:  
Αγριες περικοπές και χαράτσια 
 
 

Μέσο: 
http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7093807 

 

Δημοσίευμα: 
 
Οι περικοπές των παροχών και τα άγρια χαράτσια στους ασφαλισμένους 
στην Υγεία θα κινηθούν στα επίπεδα του ύψους, που συζητά η 

συγκυβέρνηση με την τρόικα. Η επιβεβαίωση ήρθε απ' τον υπουργό Υγείας 
Ανδρέα Λυκουρέντζο με χτεσινές δηλώσεις στο «Real Fm». 

Απαντώντας στην Ερώτηση αν οι συνολικές περικοπές θα είναι 950 εκατ. 
ευρώ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι το ποσό «βρίσκεται κοντά στην 
πραγματικότητα» ενώ, προσπαθώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις, 

πρόσθεσε: «Δεν είναι σε μια και μόνη κατεύθυνση, δηλαδή στη μείωση 

των δαπανών του δημοσίου για τους ασφαλισμένους. Είναι το σύνολο των 
περικοπών για το υπουργείο, το οποίο κατανέμεται και στη μείωση της 

φαρμακευτικής δαπάνης και στη μείωση του κόστους των προμηθειών και 
σε ορισμένες περιπτώσεις στην αύξηση των συμμετοχών εκ μέρους των 

ασφαλισμένων σε εξετάσεις, κυρίως στα ιδιωτικά διαγνωστικά και 
νοσηλευτικά κέντρα». 

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, και με βάση τις 

πληροφορίες που διοχετεύονται, η συζήτηση περιλαμβάνει: 

1. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα, η συμμετοχή για εξετάσεις στον 
ιδιωτικό τομέα είναι 15% και οι σχεδιασμοί είναι να φτάσει 30%. 

2. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ από 12 ευρώ 

σε 24 ευρώ το μήνα, με προοπτική να φτάσουν στα 95 ευρώ, 
προσανατολίζεται, επίσης, η συγκυβέρνηση. Ηδη, ο ΟΓΑ έχει πάρει δάνειο 

ύψους 80 εκατ. ευρώ, από την Αγροτική Εστία, με συμφωνία εξόφλησής 

του απ' τις μελλοντικές εισφορές. 

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ με 
σκοπό να «εξοικονομηθούν 270 εκατ. ευρώ». Δηλαδή οι ασφαλισμένοι θα 

χαρατσωθούν με 270 εκατ. ευρώ, επιπλέον, παρότι η συγκυβέρνηση 
επιχειρεί να δείξει ότι οι περικοπές θα προέλθουν και απ' τη μείωση των 

τιμολογίων προς παρόχους υγείας. 

4. ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ απ' το οποίο θα υπάρξει - κατά 

την κυβέρνηση - μείωση της δαπάνης κοντά στα 300 εκατ. ευρώ. Χτες, ο 

http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7093807
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Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) παρέδωσε στην ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας το νέο δελτίο τιμών. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει και τη νέα 

θετική λίστα φαρμάκων απ' την οποία υπολογίζονται μειώσεις της τάξης 

των 100-200 εκατ. ευρώ. Ηδη ισχύει η αρνητική λίστα φαρμάκων, τα 
οποία πληρώνονται εξ ολοκλήρου απ' τους ασθενείς. Η θετική λίστα 

μετακυλίει στις τσέπες των ασθενών 120-170 εκατ. το χρόνο. 

Ακόμα υπολογίζεται θα φορτωθούν άλλα 150 εκατ. ευρώ στους 
ασφαλισμένους απ' τη συνταγογράφηση μόνο της δραστικής ουσίας, 

καθώς θα πληρώνουν εκτός απ' τη συμμετοχή μέχρι 25% και τη διαφορά 
ανάμεσα στην τιμή της αναφοράς και την τιμή της εμπορικής αξίας του 

φαρμάκου που θα του συστήνει ο γιατρός του. 

5. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 30 ΕΥΡΩ ώστε να 

χρηματοδοτηθεί ένας γενικός γιατρός του ΕΟΠΥΥ ανά 2.000 κατοίκους. 

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος στη χτεσινή συνέντευξή του, απέκλεισε, όταν 
ρωτήθηκε, περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών. 

.
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Θεματολογία:  
Πλήρης η ασυμφωνία τρόικα με Υπουργείο Εργασίας  

Μέσο: 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/732459/Article.aspx 

 

Δημοσίευμα: 

Μεγάλες διαφορές εξακολουθούν να χωρίζουν την κυβέρνηση και την 

τρόικα όσον αφορά τα εργασιακά και μετά το τρίτο κατά σειρά ραντεβού 

του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση με την τρόικα, καθώς όπως είπε ο 

ίδιος, δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων και η απόσταση που χωρίζει 

τις δυο πλευρές είναι σημαντική.  

 

Ο κ. Βρούτσης όμως προανήγγειλε πρωτοβουλίες τις οποίες θα 

αναλάβει αύριο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ικανές να γεφυρώσουν 

τις διαφορές.  

 

«Θα προχωρήσουμε με ρεαλισμό και χωρίς ιδεοληψίες, θα δώσουμε τη 

μάχη για να υπάρξει σύγκλιση», σημείωσε ο υπουργός εργασίας.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η σημερινή συνάντηση με την τρόικα ήταν 

η τελευταία αυτού του κύκλου διαπραγματεύσεων για την ηγεσία του 

υπουργείου εργασίας, καθώς Τόμσεν, Μαζούχ και Μόρς αναμένεται να 

αναχωρήσουν αύριο για τις Βρυξέλλες εν όψει της Συνόδου Κορυφής και 

να επανέλθουν το Σαββατοκύριακο για επανέναρξη των 

διαπραγματεύσεων, πιθανότατα από Δευτέρα.  

 

"Δεν υπάρχει εμπλοκή. Προσπαθούμε να συγκλίνουμε", δήλωνε 

νωρίτερα ο κ. Βρούτσης, εξερχόμενος από το κτίριο της Βουλής, 

όπου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση των κ.Σαμαρά, Βενιζέλου και 

Κουβέλη. Ωστόσο τις διαπραγματεύσεις "βαραίνουν" οι εξελίξεις μετά τη 

σύνοδο των αρχηγών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και 

την κάθετη άρνηση του Κουβέλη να ψηφίσει τις απαιτήσεις της τρόικα στα 

εργασιακά. Αντίθετος δήλωσε και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/732459/Article.aspx
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Θεματολογία:  
Ιατρική και υγεία στην Ελλάδα στους καιρούς του 
μνημονίου 

Μέσο: 

http://104fm.gr/all-news/1-general-news/6858-medicine-and-health-in-

greece-in-memorandum-times.html 

Δημοσίευμα: 

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, μετά από την οποία φύγαμε με 
πονοκέφαλο, παραχώρησαν τη Τρίτη (16/10), ο πρόεδρος και μέλη του 

Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου. Και ναι μεν ο πονοκέφαλος εύκολα περνάει, 
αυτά όμως που θα ζήσει ο Ελληνικός λαός και κατ΄επέκταση ο λαός του 

νομού Λασιθίου τους επόμενους μήνες ή και χρόνια, δεν θεραπεύονται 

έτσι απλά. Και βάσανα ντου, όποιος αρρωστήσει σοβαρά και δεν έχει 
λεφτά να προσφύγει στον ιδιωτικό τομέα !!! 

Οι κύριοι, Νικολαράκης, Γερμανάκης και Τσικαλουδάκης, αναφέρθηκαν 

στις επιπτώσεις που έχουν τα νέα μέτρα στους γιατρούς, στη μείωση των 
αμοιβών, στα προβλήματα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , στην ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση, στα θέματα με την δραστική ουσία των γενόσημων 
φαρμάκων και άλλα πολλά, για να εστιάσουν στη συνέχεια στα τέσσερα 

νοσοκομεία του νομού Λασιθίου και τα προβλήματα τους. 

Το Νοσοκομείο Νεάπολης δεν προχωρεί προς τη μετατροπή που σε κέντρο 

αποκατάστασης βαρέων ατυχημάτων, διότι αλλιώς το προωθεί η διοικητής 
του και αλλιώς ο Διοικητής των νοσοκομείων του νομού. 

Το νοσοκομείο Σητείας, έχει το γνωστό πρόβλημα με τον καρδιολόγο και 

ότι αυτό συνεπάγεται. 

Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας λείπουν και γιατροί και διοικητικό προσωπικό, 

Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, πέρα από τις ελλείψεις σε γιατρούς και 

προσωπικό έχει χαλάσει ο αξονικός τομογράφος, γιατροί επικεφαλής 
τμημάτων, συνταξιοδοτούνται και δεν αναπληρώνονται, και πολλά άλλα. 

Οι γιατροί του ιατρικού συλλόγου Λασιθίου θεωρούν ότι τα νοσοκομεία 
του νομού θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Άλλως 

θα ζήσουμε απίστευτες σκηνές στο νομό. 

Προτείνουν μάλιστα να ιδρυθεί μία επιτροπή που να αποτελείται από τους 
δύο βουλευτές του νομού, τους τέσσερις δημάρχους, τον 

αντιπεριφερειάρχη και τους δύο μητροπολίτες, η οποία θα σπρώξει τέτοια 
θέματα, όπως η υγεία ή και άλλα σοβαρά. 

http://104fm.gr/all-news/1-general-news/6858-medicine-and-health-in-greece-in-memorandum-times.html
http://104fm.gr/all-news/1-general-news/6858-medicine-and-health-in-greece-in-memorandum-times.html
http://104fm.gr/all-news/1-general-news/6858-medicine-and-health-in-greece-in-memorandum-times.html
http://104fm.gr/all-news/1-general-news/6858-medicine-and-health-in-greece-in-memorandum-times.html
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Η υγεία στα χρόνια του μνημονίου προβλέπεται χειρότερη από τα χρόνια 
της χολέρας !!!!  
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Θεματολογία:  
ΠΕΦ: Το μερίδιο αγοράς για τα γενόσημα φάρμακα είναι 
18% και όχι 56% 

Μέσο: 

http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF

%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-

%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-

%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-

%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%8C%CF%87%CE%B9-56 

 

Δημοσίευμα: 

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία «…τρία στα 
τέσσερα φάρμακα που κυκλοφορούν είναι γενόσημα, ενώ ποσοστό 18% 
της συνταγογράφησης σήμερα αφορά σε γενόσημα τα οποία, ωστόσο, σε 

αξίες καταλαμβάνουν το 56% της αγοράς», η Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διατύπωση 

οδηγεί σε παρερμηνείες και δεν απηχεί την πραγματικότητα. 
Συγκεκριμένα: 

1. Η αναφορά ότι «τρία στα τέσσερα φάρμακα που κυκλοφορούν 
αφορούν σε γενόσημα» δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Το ότι 

κάποια φάρμακα έχουν άδειες κυκλοφορίας δεν σημαίνει ότι 
συνταγογραφούνται και κατά συνέπεια δεν συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση της δαπάνης.  
2. 2.        Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του IMS (Ιούλιος 2011-

Ιούλιος 2012) και με βάση την κατηγοριοποίηση από τον ΕΟΦ,  το 
μερίδιο αγοράς των γενοσήμων είναι 18% σε όγκους και 14% σε 

αξίες.  
3. Η αναφορά περί γενοσήμων στο 56% της αγοράς σε αξίες (!) 

πιθανότατα προκύπτει από τον συνυπολογισμό των γενοσήμων μαζί 
με τα πρωτότυπα εκτός πατέντου. Από πότε τα πρωτότυπα εκτός 

πατέντου χαρακτηρίζονται ως γενόσημα; Όταν η νομοθεσία σε όλη 

την Ευρώπη διαχωρίζει τα πρωτότυπα από τα γενόσημα και 
αναγνωρίζει υψηλότερες τιμές για τα πρώτα, ποια άραγε 

συμφέροντα εξυπηρετεί η εξίσωση αυτή;  
4. Το συγκεκριμένο «τέχνασμα» έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα μεγαλοεισαγωγέων. 
Το θέμα έχει επισημανθεί και με σχετική αναφορά από την 

επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τα φάρμακα της Task Force, 

http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-56
http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-56
http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-56
http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-56
http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-56
http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-56
http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-56
http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-18-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-56
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σύμφωνα με την οποία τα γενόσημα και τα πρωτότυπα εκτός 
πατέντου θα πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά, ως διακριτά 

συστατικά της φαρμακευτικής δαπάνης. 

  

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Δ. Δέμος, τονίζει: «Η ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία, σε κλίμα έντονων πιέσεων, διεξάγει σημαντική 
προσπάθεια για την επικράτηση ομαλών συνθηκών στην φαρμακευτική 

αγορά και τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικά 

φάρμακα, καταθέτοντας προτάσεις που επιτυγχάνουν την επιθυμητή 
εξοικονόμηση και ταυτόχρονα επιτρέπουν την ύπαρξη εγχώριας 

παραγωγής. Θεωρούμε ότι ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία 
λαμβάνονται αποφάσεις που κρίνουν το μέλλον των ελληνικών 

φαρμακοβιομηχανιών, ο δημοσιογραφικός κόσμος δεν θα πρέπει να 
υποκύπτει στην άκριτη υιοθέτηση ανυπόστατων δεδομένων που 

παραπλανούν και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις». 
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Θεματολογία:  

Aν. Λυκουρέντζος: Μείωση της σπατάλης στο ΕΣΥ – όχι 
στον ακρωτηριασμό του 

Μέσο: 
http://www.skai.gr/news/health/article/215032/lukouredzos-meiosi-tis-

spatalis-sto-esu-ohi-ston-akrotiriasmo-tou/ 

Δημοσίευμα: 

Την ανάγκη περιστολής της σπατάλης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς 

όμως αυτό να σημαίνει τον ακρωτηριασμό του, υπογράμμισε ο αρμόδιος 

υπουργός, Ανδρέας Λυκουρέντζος, αναφορικά με τις συνεχιζόμενες 

διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα για την 

οριστικοποίηση της δέσμης μέτρων ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

 

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ακρωτηριάζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά 

o κ. Λυκουρέντζος, εξηγώντας πως «υπάρχει ανάγκη περιορισμού της 

σπατάλης του δημοσίου χρήματος» αλλά «όχι της στέρησης δημοσίου 

χρήματος για την εκπλήρωση αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από την 

καθημερινή σχέση του πολίτη με το ΕΣΥ». 

 

Ερωτηθείς εάν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων θα προκύψουν 

αλλαγές στον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι το 

χρηματοδοτικό κενό του οργανισμού προβληματίζει την τριμερή, ο 

υπουργός Υγείας αποσαφήνισε πως «δεν θα κοπεί τίποτα, οι παροχές θα 

εξακολουθήσουν να ισχύουν όπως ακριβώς περιγράφονται στον 

κανονισμό», συμπληρώνοντας ότι «θα γίνει αναμόρφωση τιμολογίου, με 

διαπραγμάτευση, με συζήτηση, χωρίς αιφνιδιασμούς και αφού εξηγήσουμε 

ότι η κοστολόγηση των εξετάσεων προέρχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο 

Υγείας». 

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των χθεσινών διαβουλεύσεων με τους 

επικεφαλής της τρόικα, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας συμφώνησε με 

την τριμερή στα τρία κρίσιμα ζητήματα της έκδοσης νέου δελτίου 

φαρμάκων, της αύξησης συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες για 

ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, καθώς και στο διπλασιασμό της 

εισφοράς υγείας των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τα 12 στα 24 ευρω το 

μήνα. 

 

http://www.skai.gr/news/health/article/215032/lukouredzos-meiosi-tis-spatalis-sto-esu-ohi-ston-akrotiriasmo-tou/
http://www.skai.gr/news/health/article/215032/lukouredzos-meiosi-tis-spatalis-sto-esu-ohi-ston-akrotiriasmo-tou/
http://www.skai.gr/news/politics/article/214967/sumfonia-kai-apokliseis-sti-sunadisi-tou-upourgou-ugeias-me-troika/
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Παρά ταύτα, διαφορές παραμένουν στα ζητήματα αναγραφής της 

δραστικής ουσίας του κάθε φαρμάκου και του ΕΟΠΥΥ. 
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Τίτλος : 
Η βρώμικη τρόικα και τα παιχνίδια με τη δραστική 
ουσία…(ΑΡΣΙ) 
 
Μέσο :  

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32339 

Δημοσίευμα: 
 
Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ… 

«Ντήλερς» πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών γενοσήμων οι 

εκπρόσωποι της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, αλλά και η ίδια η … Μέρκελ ! 

Από Α.Ρ.Σ.Ι. – Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών      

Με πρόσφατη ρύθμιση που είχε καταγγελθεί από την Α.Ρ.Σ.Ι. αλλά και από 

ιατρικούς φορείς ο αναπληρωτής υπουργός υγείας κ. Σαλμάς τροποποίησε 
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση έτσι ώστε ο ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει το 

φθηνότερο γενόσημο κάθε κατηγορίας δραστικής ουσίας («τιμή 
αναφοράς») με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί στα ύψη η συμμετοχή του 

ασφαλισμένου. Είναι αυτονόητο πως η αποζημίωση στην «τιμή αναφοράς» 
του φθηνότερου κάθε κατηγορίας δραστικής ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (και ίσως … φθηνότερη) από την αναγραφή μόνο της 

δραστικής ουσίας στην συνταγή εφ’ όσον αν αναγράφεται μόνο η 
δραστική το σύστημα θα παρέχει το φθηνότερο της λίστας στον 

ασφαλισμένο. 

Και όμως … Τις δύο τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι «διαρροές» στα ΜΜΕ 

(προφανώς από την ίδια την πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας) πως 

οι εκπρόσωποι της τρόϊκας ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, χωρίς να δίνουν καμία 

αιτιολόγηση για το τι εξυπηρετεί μια τέτοια απαίτηση. Μάλιστα, 
φημολογείται πως το θέμα το έθεσε ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η Α. ΜΕΡΚΕΛ στον Α. 

Σαμαρά την περασμένη Τρίτη ! 

Επειδή μάλλον είναι απίθανο οι εκπρόσωποι του αδηφάγου γερμανικού 
κεφαλαίου και των ευρωπαίων τραπεζιτών να έγιναν απότομα … 

αντικαπιταλιστές και να μην θέλουν ν’ ακούσουν περί εμπορικής 
ονομασίας για λόγους ιδεολογικών αρχών, ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ 

ΠΟΛΥ ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ …  

Τα «νέα τζάκια» στην παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία, 
αμερικανοϊσραηλινοί και γερμανικοί κολοσσοί με μονάδες παραγωγής στην 

Ινδία και την Κίνα που παράγουν φθηνότερα και αμφίβολης ποιότητας 
γενόσημα φάρμακα προσπαθούν να κυριαρχήσουν αρχικά στις χώρες του 

νότου και από κει σε όλη την ευρώπη. Μάλιστα, οι ίδιοι κολοσσοί θέλουν 
να ελέγχουν ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, με δικές τους αλυσίδες φαρμακείων 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32339
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(από κει εκπορεύεται και η «λύσσα» διάφορων … παπαγαλακίων στη 
βουλή και στα κανάλια περί καθιέρωσης δικαιώματος στον μη 

φαρμακοποιό να ανοίγει φαρμακείο με τον φαρμακοποιό υπάλληλο για να 

… «πέσει το κόστος»). 

ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΤΟΝΙΣΕΙ, ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ Η ΧΟΥΝΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΕ – ΔΝΤ. Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΥΔΑΙΑ 

ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ … 
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Τίτλος : 
Η MERCK γνωρίζει και καθαρίζει 
 
Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19862 

 

Δημοσίευμα: 
 

Στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Merck A.E. 
Ελλάς ολοκλήρωσε την Κυριακή, 14 Οκτωβρίου το πρόγραμμα ‘Η MERCK 

ΓΝΩΡΙΖΕΙ…& ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ’, στο οποίο συμμετείχαν οι εργαζόμενοι με τις 
οικογένειές τους.  

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας 

Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών που πραγματοποιείται από τη Helmepa 

(Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) και το μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό Ocean Conservancy και λαμβάνει χώρα από 15 

Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου 2012. Το πρόγραμμα ‘Η MERCK 
ΓΝΩΡΙΖΕΙ …& ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ’ περιελάμβανε τον καθαρισμό περιμετρικά της 

ακτής της Αναβύσσου.  

Οι εθελοντές, μικροί και μεγάλοι, εφοδιασμένοι με γάντια και σακούλες, 
κατέγραψαν τα απορρίμματα που συνέλεξαν δίνοντας σημαντικά στοιχεία 

για τις ποσότητες, το είδος και την προέλευση των απορριμμάτων και 
συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Tα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίστηκαν 

από τους εθελοντές και συλλέχθηκαν από όχημα της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.  

Ο κ. Ιωάννης Βλόντζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Merck Α.Ε, δήλωσε: 

‘Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να μετρηθεί το επίπεδο 
ευαισθητοποίησης όλων μας σχετικά με τις ακτές που χρησιμοποιούμε για 

την ψυχαγωγία μας. Είναι επιτακτική η άμεση αλλαγή της συμπεριφοράς 
μας προς το περιβάλλον, καθώς δύο στα τρία απορρίματα που βρίσκουμε 

στην παραλία προέρχονται από δραστηριότητες αναψυχής και πρόκειται 
για υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν’.  

Η Merck γνωρίζει ότι όσο αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
τα προβλήματα του περιβάλλοντος τόσο πληθαίνουν και οι απαιτήσεις τους 

για την ‘πράσινη’, περιβαλλοντικά υπεύθυνη απόδοση των επιχειρήσεων. 
Κάθε χρόνο η MERCK αφιερώνει τουλάχιστον μία ημέρα σε μία 

περιβαλλοντική δράση στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι με τις 
οικογένειές του. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της 

οικολογικής συνείδησης, η καλλιέργεια της ομαδικότητας και η προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο.  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19862
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Τίτλος : 
Συνεδρίαση της επιτροπής τιμών φαρμάκων, χωρίς τιμές! 

Μέσο :  
 

Δημοσίευμα: 

Με όλη την τυπικότητα προσκλήθηκαν χθες τα μέλη της επιτροπής τιμών 
για να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν τις μειώσεις στις τιμές των 
φαρμάκων, σύμφωνα με την καινούρια αγορανομική διάταξη που 

υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα.  

 
Προσήλθαν λοιπόν τα μέλη, όμως εκείνο που δεν είχε προσέλθει, ήταν οι 

τιμές από τον ΕΟΦ…  
 

Ούτε λιανικές, ούτε χονδρικές, ούτε νοσοκομειακές…  
 

Ζητήθηκε ‘πίστωση’ χρόνου, η οποία αναγκαστικά δόθηκε, και το 
ραντεβού μένει να προσδιοριστεί και πάλι… 
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Τίτλος : 
Στο 'μικροσκόπιο' του ΣΔΟΕ το ΚΕΕΛΠΝΟ 

Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19869 

 

Δημοσίευμα: 
 

Αιχμές από το υπουργείο στο ΚΕΕΛΠΝΟ και αντίστροφα, προκαλεί ο 
διαχειριστικός έλεγχος που διενεργείται στο Κέντρο από το ΣΔΟΕ. 
 

Με έγγραφό της στη Βουλή, η υφυπουργός Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη 
σημειώνει ότι είναι σε εξέλιξη έλεγχος σε οικονομικά και θέματα 

διαχείρισης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 
από κλιμάκιο του ΣΔΟΕ. 

 

Η υφυπουργός απαντά έτσι σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Κώστα Ζαχαριά, 

Νίκο Μιχαλάκη και Ανδρέα Ξανθό. 
 

Η κ. Σκοπούλη σημειώνει ότι η εξέταση που έχει ανατεθεί στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη και τα 

σχετικά πορίσματα αναμένονται στο υπουργείο Υγείας. 
 

Σημειώνει ότι με την επίκληση του επείγοντος χαρακτήρα των δράσεων - 
παρεμβάσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ και της ανάγκης για ευελιξία κατοχυρώθηκε, 

ήδη, από το 1993 και καθ΄ όλα τα προηγούμενα χρόνια, η εξαίρεση της 
λειτουργίας του από πλήθος διατάξεων που ισχύουν για τον δημόσιο 

τομέα εν γένει.  
 

Η υφυπουργός αναφέρει ως μία από τις σημαντικότερες εξαιρέσεις, εκείνη 

της εξαίρεσης από τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού. 
 

Ως αντιστάθμισμα - τονίζει - προβλέπεται ο οικονομικός έλεγχος του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, σε ετήσια βάση, από ορκωτούς λογιστές και η υποβολή 

εκθέσεων στον καθ΄ ύλην αρμόδιο υπουργό. 
 

Σύμφωνα με την κ. Σκοπούλη, στις 23 Αυγούστου εστάλη προς το 
ΚΕΕΛΠΝΟ αίτημα του υπουργείου Υγείας για υποβολή των εκθέσεων των 

ορκωτών λογιστών επί της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού για τα 
τελευταία πέντε έτη.  

 
'Ουδέποτε λάβαμε απάντηση', υπογραμμίζει η υφυπουργός, 

ενημερώνοντας τους ερωτώντες βουλευτές ότι το υπουργείο επανέρχεται 
με νεότερο έγγραφο και παράλληλη πρόσκληση του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ, 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19869
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προκειμένου να υπάρξει σχετική ενημέρωση. 
 

ΣΔΟΕ 

 
Το υπουργείο Υγείας επικοινώνησε, επίσης, με τον ειδικό γραμματέα του 

ΣΔΟΕ κ. Στέλιο Στασινόπουλο, από τον οποίο ενημερώθηκε ότι 
διαβιβάστηκε φάκελος σχετικός με έλεγχο που διενεργήθηκε στο 

ΚΕΕΛΠΝΟ. 
 

Το υπουργείο έλαβε απάντηση από τον εισαγγελέα κ. Γρηγόρη Πεπόνη ότι, 
στις 25 Ιουλίου 2012, παραγγέλθηκε ποινική προκαταρκτική εξέταση στην 

περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ Αττικής. 
 

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Κέντρου απάντησε το βράδυ της 
Τρίτης ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν προσφέρεται για δημιουργία εντυπώσεων, 

ούτε για επιδίωξη πολιτικών και προσωπικών στόχων: 
 

'Από ιδρύσεώς του το 1992, με υπευθυνότητα και συνέπεια επιτελεί τον 

ρόλο που του έχει εμπιστευθεί η πολιτεία, στον εξαιρετικά ευαίσθητο 
τομέα της Δημόσιας Υγείας.  

 
Δραστηριοποιείται ακατάπαυστα και συστηματικά με στόχο την υλοποίηση 

τόσο της πολιτικής του υπουργείου Υγείας, αλλά και εν γένει κρατικών 
πολιτικών με στόχο την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, ή τη διαχείριση 

κρίσεων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.  
 

Η πρόληψη, πρόνοια, προφύλαξη και επαγρύπνηση αποτελούν τις κύριες 
συνιστώσες του ειδικού χαρακτήρα της δημόσιας υγείας και συνθέτουν τον 

κύριο χαρακτήρα του Οργανισμού. 
 

Προκειμένου να ανταποκριθεί σε χρόνους άμεσης απόκρισης, οφείλει να 
εφαρμόζει διαδικασίες και μηχανισμούς προγραμματισμού, σχεδιασμού, 

εφαρμογής, ελέγχου και οικονομικής διαχείρισης με ειδικά 

χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε απαντάται στη διεθνή πρακτική συγγενών 
οργανισμών, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο την Δημόσια Υγεία, 

χωρίς να αλλοιώνονται η σκοπιμότητα και η ουσία τόσο του 
προγραμματισμού όσο και του ελέγχου'.  

 
Νομοθετήματα 

 
Οι υπεύθυνοι του Κέντρου αναφέρουν ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

του ΚΕΕΛΠΝΟ και τα νομοθετήματα που το αφορούν, εξεδόθησαν από 
ιδρύσεως του και διαχρονικά αποκλειστικά και μόνο με στόχο την 

απρόσκοπτη λειτουργία του.  
 

Εκτιμούν, δε, ότι ουδόλως δυσχεραίνουν, επηρεάζουν ή σχετίζονται με 
την δημοσιονομική του προσαρμογή, ή τη διαφάνεια στη λειτουργία του, η 



 

[25] 
 

οποία είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτη και δεδομένη. 
 

Προς τούτο, το ΚΕΕΛΠΝΟ, αποστέλλει αδιάλειπτα το σύνολο των 

στοιχείων που απορρέουν ως υποχρέωση από τους νόμους και σχετικές 
εξ΄ αυτών εκδοθείσες εγκυκλίους, τόσο στο υπουργείο Οικονομικών, όσο 

και στο υπουργείο Υγείας και στην ΕΛΣΤΑΤ. 
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Τίτλος : 
Ερ. Ντυνάν: τριήμερη παράταση για το ενδιαφέρον 
εξαγοράς 

Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19865 

 

Δημοσίευμα: 

Τρεις μέρες παράταση δόθηκε από το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στην 
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξαγορά του νοσοκομείου, η οποία 

έληγε σήμερα. 

Σε σχετική ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, σημειώνεται ότι 
'το Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν ενημερώνει την 

επενδυτική κοινότητα, ότι σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 11.10.2012, 
οι ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδυτές δύναται να καταθέτουν στον 

Σύμβουλο τα απαιτούμενα έγγραφα μέχρι και την 19.10.2012'. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19865
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Τίτλος : 
J & J: Πτώση 7% στα κέρδη γ' τριμήνου  

Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19867 

 

Δημοσίευμα: 
 

Tα καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου της Johnson & Johnson's υποχώρησαν κατά 
7%, καθώς η αύξηση του κόστους παραγωγής αντιστάθμισε τις 

υψηλότερες πωλήσεις σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές.  

Όπως μεταδίδει το Reuters, η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα καθαρά 

κέρδη γ’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 2,97 δισ. δολάρια ή 1,15 δολάρια 
ανά μετοχή, έναντι 3,2 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.  

Σε προσαρμοσμένη βάση, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,25 δολάρια ανα 

μετοχή. Οι αναλυτές περίμεναν κέρδη 1,21 δολάρια ανά μετοχή.  

Την ίδια ώρα τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,5% στα 17,05 δισ. δολάρια, 

κερδίζοντας ώθηση περίπου 6% από τις πωλήσεις της Synthes, εταιρείας 
κατασκευής ορθοπεδικών εμφυτευμάτων που αγόρασε η Johnson & 

Johnson's για 19,7 δισ. δολάρια.  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19867


 

[28] 
 

Τίτλος : 
Περιμένουν μέχρι και ένα χρόνο για ένα πιστοποιητικό 
αναπηρίας 
 
Μέσο :  
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=977543&srv=115 
 

Δημοσίευμα: 
 
Από 3 μήνες μέχρι και ένα χρόνο κυμαίνεται η αναμονή της 
ντροπής για οποιαδήποτε πιστοποίηση αναπηρίας αφού τα 

πολυσυζητημένα ΚΕΠΑ εξακολουθούν να υπολειτουργούν 
βάζοντας σε απίστευτες περιπέτειες αμέτρητους ανθρώπους με 

σοβαρά προβλήματα υγείας.  
 

Η εθνική συνομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητά το αυτονόητο, να μην παγώνουν 
συντάξεις και επιδόματα έως ότου η διαδικασία ολοκληρωθεί αφού η 

ευθύνη δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση τους αναπήρους.  
 

Την ερχόμενη Τρίτη 28 Οκτωβρίου σε ολόκληρη την Ελλάδα θα 
πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις με την ελπίδα πως θα ακουστεί η φωνή 

της λογικής.  
 

http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=977543&srv=115
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Τίτλος : 
Σύγχρονες εξελίξεις για σπάνιες παθήσεις 
 
Μέσο :  

http://www.magnesianews.gr/Life/Health/?EntityID=09f254e4-22e5-

420c-b4b4-26ec776d9394 

 

Δημοσίευμα: 
 

Η Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων & Ορφανών Φαρμάκων 
(Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.) διοργάνωσε την τέταρτη κατά σειρά Επιστημονική Ημερίδα 
με θέμα «Σπάνιες Παθήσεις και Ορφανά Φάρμακα στην Καθημερινή 

Κλινική Πράξη», την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012, στη Λάρισα, υπό την 
Αιγίδα του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας και με την 

ευγενική υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Shire Hellas. 

Η επιστημονική κοινότητα της Θεσσαλίας ανταποκρίθηκε θετικά στην 
πρόσκληση της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. και μεγάλος αριθμός επιστημόνων από τα 

Νοσοκομεία Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Βόλου και της ευρύτερης 
περιοχής, προσήλθε και παρακολούθησε τις ομιλίες. 

Παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας κος Ιωάννης Μακρυγιάννης και ο 

Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κος Κωνσταντίνος 
Καραμπάτζας. Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας παραβρέθηκε η 

κα Δήμητρα Παππά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η 
οποία μετέφερε το χαιρετισμό του Προέδρου κου Κωνσταντίνου 

Γιαννακόπουλου. 
 

Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση στα σύγχρονα δεδομένα και 
στις εξελίξεις συγκεκριμένων Σπάνιων Παθήσεων. Το υψηλό επίπεδο των 

εισηγήσεων αποτυπώθηκε από το αμείωτο ενδιαφέρον με το οποίο το 

ακροατήριο συμμετείχε σε όλες τις παρουσιάσεις. 
 

Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. 
Δρ. Αντώνης Αυγερινός, Φαρμακοποιός, ο οποίος στην εισαγωγική ομιλία 

του για τις Σπάνιες Παθήσεις και τα Ορφανά Φάρμακα παρουσίασε το 
προφίλ της Επιστημονικής Εταιρείας, τους σκοπούς και στόχους της. 

Επίσης, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους επιστήμονες με εμπειρία ή 
ερευνητικό έργο στο πεδίο των Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών 

Φαρμάκων, να εγγραφούν στην Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. και να συμβάλουν στην 
προσπάθειά της για καλύτερα ενημερωμένους Έλληνες ιατρούς, 

περισσότερες και πιο έγκυρες διαγνώσεις. 
 

Η επιμέρους θεματολογία αναπτύχθηκε από τους εξειδικευμένους ιατρούς: 
(α) Νικόλαο Κουτσοστάθη, Αλλεργιολόγο του Νοσοκομείου «Ερρίκος 

http://www.magnesianews.gr/Life/Health/?EntityID=09f254e4-22e5-420c-b4b4-26ec776d9394
http://www.magnesianews.gr/Life/Health/?EntityID=09f254e4-22e5-420c-b4b4-26ec776d9394
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Ντυνάν», ο οποίος αναφέρθηκε στο Κληρονομικό Αγγειοοίδημα και την 
προσπάθεια καταγραφής του στην Ελλάδα. 

 

(β) Δημήτριο Ζαφειρίου, Καθηγητή Παιδιατρικής Νευρολογίας – 
Αναπτυξιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α΄ 

Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης, για το 
Σύνδρομο Hunter. 

 
(γ) Αιμίλιο Ανδρίκο, Νεφρολόγο, Διευθυντή Νεφρολογικής Κλινικής Γ.Ν. 

Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», για τη Νόσο Fabry. 
 

(δ) Παναγιώτη Τσαφταρίδη, Αιματολόγο, Διευθυντή ΕΣΥ, Αιματολογική 
Κλινική, Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνας, για τη Νόσο Gaucher. 

 
Πρόεδρος και Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κος Αναστάσιος 

Γερμενής, Καθηγητής Ανοσολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Ο κος Γερμενής κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης 

επεσήμανε ότι ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική συνάντηση με 

ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε 
την Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. για τη διοργάνωση αυτή. 

 
Πληροφορίες: Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων & Ορφανών 

Φαρμάκων 
Τηλ.: 210 6516988, 210 6533770 - Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Ανδριάνα 

Βαρύγιαννη
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Θεματολογία:  
Πάτρα: Πάνω από 150 άτομα έκαναν δωρεάν 
σπιρομέτρηση 

Μέσο: 
http://thebest.gr/news/index/viewStory/154106 
 

Δημοσίευμα: 

Περισσότερα από 150 άτομα εξετάστηκαν δωρεάν στην πνευμονική τους 
λειτουργία μέσω της δράσης με τις δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης της 
Αντιδημαρχίας Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με 

την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην πλατεία 
Υψηλών Αλωνίων το Σάββατο 13 Οκτωβρίου. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η 

τεχνική βοήθεια της εταιρείας Novartis όσο και οι εθελοντές 
πνευμονολόγοι Ασημίνα Ζανιά, Δημήτρης Ζαρίφης, Βασίλης 

Κανελλόπουλος, Νίκος Καρατζάς, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Σάκης 

Παπαλεξάτος, Μάγδα Σπηλιοπούλου, Μαρίνα Στρούμπου. 

Ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας, Χαράλαμπος Στανίτσας, εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς όλους και δηλώνει: «Δεσμευόμαστε, 

συναισθανόμενοι τις δεδομένες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, όπου το 
εισόδημα των Πατρινών συρρικνώνεται καθημερινά, ότι τέτοιες δράσεις θα 

τις οργανώσουμε σε πολλά σημεία της πόλης μας, με επόμενη δράση στα 
Ζαρουχλέικα τον προσεχή Νοέμβριο». 

http://thebest.gr/news/index/viewStory/154106
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Θεματολογία:  
Αύξηση πωλήσεων για τη Roche στο τρίμηνο 

Μέσο: 

http://www.capital.gr/news.asp?id=1640882 

 

Δημοσίευμα: 
 
Της Marta Falconi 
 

Ζυρίχη (Dow Jones) – Η Roche Holding ανακοίνωσε σήμερα ότι η σταθερή 
πορεία των φαρμάκων της κατά του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

στις αναδυόμενες αγορές, καθώς και οι κλινικές εργαστηριακές της 

δραστηριότητες, έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γ΄ τριμήνου, παρά τη 
συνεχείς πιέσεις των τιμών στην Ευρώπη. 

 
Η ελβετική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις για τους τρεις μήνες μέχρι 

το Σεπτέμβριο αυξήθηκαν 15% στα 11,27 δισ. ελβετικά φράγκα (12,08 
δισ. δολάρια) από τα 9,82 δισ. ελβετικά φράγκα πριν από ένα χρόνο, 

υπερβαίνοντας τις προσδοκίες για 11,05 δισ. φράγκα. 
 

«Με την ισχυρή ανάπτυξη στο γ΄ τρίμηνο, παραμένουμε εντός τροχιάς για 
να πετύχουμε τους στόχους για το σύνολο της χρήσης. Μέχρι στιγμής, από 

τις 14 μεγάλες μελέτες-έρευνες που διεξάγουμε σε τελικό στάδιο, 
υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στις 11 μέχρι στιγμής», δήλωσε ο 

διευθύνων σύμβουλος, Severin Schwan. 
 

Η Roche, σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου, είναι 

λιγότερο εκτεθειμένη σε λήξεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι οποίες 
μπορεί να πλήξουν σημαντικά τις πωλήσεις, και εργάζεται σε προϊόντα που 

μπορεί να συνεχίσουν αυτά που καταγράφουν ήδη υψηλές πωλήσεις. 
 

Οι πωλήσεις φαρμάκων αυξήθηκαν 16% στα 8,79 δισ. ελβετικά φράγκα, 
κυρίως εξαιτίας των θεραπειών κατά του καρκίνου, καθώς και λόγω της 

υποτίμησης του φράγκου έναντι του δολαρίου και του ιαπωνικού γιεν. 
 

Η Roche, η οποία είναι η πρώτη από τις ευρωπαϊκές φαρμακευτικές 
εταιρείες που ανακοινώνει αποτελέσματα για την περίοδο, δεν έδωσε 

στοιχεία για τα κέρδη, τα οποία ανακοινώνει μόνο κάθε έξι μήνες. 
 

© Dow Jones Newswires 
 

 

 
 

http://www.capital.gr/news.asp?id=1640882
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Θεματολογία:  
Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Μέσο: 
http://patrasevents.gr/News/d6f4dfdf-f599-4ff5-bffa-9e80f7713a40/to-
8o-panellinio-synedreio-bioepistimonon-sto-panepistimio-patron 
 

Δημοσίευμα: 
 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων 

οργανώνουν το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 
2012 με θέμα «Βιοεπιστήμες: Μοχλός Ανάπτυξης της κοινωνίας». 

Πρόκειται για το πρώτο Συνέδριο της ΠΕΒ που διοργανώνεται στην Πάτρα. 

Η διοργάνωση είναι συνέχεια των προηγούμενων συνεδρίων που 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Αθήνα. 

 
Η σημαντική του θεματολογία και το γεγονός ότι στο πλαίσιο του 

συνεδρίου έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν διεθνώς καταξιωμένοι 
επιστήμονες από τις Η.Π.Α και την Ελλάδα που θα παρουσιάσουν τις 

τελευταίες εξελίξεις στις Βιοεπιστήμες, έχει κάνει το συνέδριο πόλο έλξης 
μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει 

ενταχθεί, επιπλέον, το διεθνές Συμπόσιο Golden Helix που αφορά τη 
Φαρμακογονιδιωματική. Η εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου θα δοθεί από 

τον κο Ευτ. Μπιτσάκη, Ομ. Καθηγητή Φιλοσοφίας, του Παν/μιου 
Ιωαννίνων. Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Οργανωτική Επιτροπή θα 

έχει τη χαρά να βραβεύσει για την προσφορά του στην Πάτρα, τον Επίτιμο 
Γενικό Δ/ντή Αρχαιοτήτων κο Λάζαρο Κολώνα. 

 

Το πρόγραμμα των κεντρικών ομιλιών έχει ως εξής: 
 

Πέμπτη 18/10/2012: 
 

12.00-13.00: Κεντρική Ομιλία: "Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στις 
σημερινές προκλήσεις της βιολογίας" Ιωάννης Δ. Λάμπρης, Ph.D. Dr. 

Ralph and Sallie Weaver. Καθηγητής Ιατρικής Έρευνας. Τμήμα 
Παθολογίας & Εργαστηριακής Ιατρικής. Πανεπιστήμιο Πενσυλβανiα. 

Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ 
 

14.00-15.00: Κεντρική ομιλία:  "Η επιστημολογική δυναμική της 
Βιολογικής σκέψης" Σταμάτης Αλαχιώτης, ομότιμος Καθηγητής Γενετικής,  

Τμήματος  Βιολογίας & τ. Πρύτανης  του Παν/μιου Πατρών 
 

18.30-19.30 :Κεντρική ομιλία: "Από την  ανάλυση του γονιδιώματος στην 

ανακατασκευή του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου" 
Νικόλαος Μοσχονάς, Καθηγητής Γενετικής. Εργ. Βιολογίας, Τμήματος 

http://patrasevents.gr/News/d6f4dfdf-f599-4ff5-bffa-9e80f7713a40/to-8o-panellinio-synedreio-bioepistimonon-sto-panepistimio-patron
http://patrasevents.gr/News/d6f4dfdf-f599-4ff5-bffa-9e80f7713a40/to-8o-panellinio-synedreio-bioepistimonon-sto-panepistimio-patron
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Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών 
 

19.30-20.30: Κεντρική Ομιλία: "Μιμητές Πεπτιδίων: Νέα Γενιά 

Φαρμακευτικών Προϊόντων και Μεθόδων με στόχο Κλινικές Δοκιμές. Το 
παράδειγμα της Αγγειοτενσίνης και της Μυελίνης", Ιωάννης Ματσούκας, 

Καθηγητής Τμ.Χημείας, Παν/μιο Πατρών  
 

Παρασκευή 19/10/2012 
 

11.00-12.00: Κεντρική ομιλία: "Αναγεννητική Βιολογία στον 21ο αιώνα" 
Παναγιώτης Τσώνης, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Ντέιτον. 

Οχάιο. Διευθυντής του Κέντρου Αναγεννητικής Μηχανικής των Ιστών. 
Καθηγητής στο Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών Sanford Burnham 

 
19.00-20.00: Εναρκτήρια Ομιλία: «Η ψυχοσωματική ενότητα του 

ανθρώπου», Ευτύχης Μπιτσάκης, Ομότιμος Καθηγητής της Φιλοσοφίας, 
Παν/μιο Ιωαννίνων 

 

20.15: Βράβευση του Δρ. Λάζαρου Κολώνα, Επίτιμου Γενικού Δ/τη 
Αρχαιοτήτων Ελλάδος και Πρόεδρο της Εταιρείας Μυκηναϊκής Αχαΐας
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Θεματολογία:  
ΙΟΒΕ: Στο 6,6% η ύφεση το 2012 
 
Μέσο: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3522 

 

Δημοσίευμα: 

Πηγή: kerdos.gr 
 

Ύφεση 6,6% το 2012, εκτιμά το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην τελευταία τριμηνιαία οικονομική έκθεσή του για την 

ελληνική οικονομία που παρουσιάστηκε σήμερα, ελαφρά ηπιότερη από 
αυτήν που αναμενόταν στην προηγούμενη έκθεση του ΙΟΒΕ, που ήταν 

6,9%. 

Αναφορικά με την πορεία της ανεργίας το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι παραμένει σε 

ανοδική τροχιά και θα εξακολουθήσει αυτή η τάση για ολόκληρο το 2012.  
 

Η εκτίμηση για την ανεργία διαμορφώνεται στο 24,2% για το 2012, από 
23,6% στην προηγούμενη έκθεση. 

 
Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η χώρα μας μπορεί να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει 

το χρέος της γύρω στο τέλος της δεκαετίας, χωρίς περαιτέρω βοήθεια από 
τους πιστωτές της, πέρα από κάποιες συνήθεις σε παρόμοιες καταστάσεις 

διευκολύνσεις. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3522
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Θεματολογία:  
Ανεξέλεγκτη η επιδημία μηνιγγίτιδας 
 

Μέσο: 
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7094300&publDate=17/10/2012 

 
Δημοσίευμα: 
 

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- 

Η επιδημία μηνιγγίτιδας συνεχώς εξαπλώνεται και δε διαφαίνεται 
προοπτική να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες 

συνέδεσαν ακόμη δύο φάρμακα με την επιδημία μυκητιακής μηνιγγίτιδας 
και εκτιμούν ότι ακόμη μεγαλύτερος και δυστυχώς άγνωστος μέχρι 

στιγμής αριθμός ανθρώπων έχει εκτεθεί στο σπάνιο αλλά θανατηφόρο ιό, 
ενώ απειλείται η υγεία και η ζωή χιλιάδων άλλων. Και όλα αυτά εξαιτίας 

του πλημμελούς ελέγχου των προϊόντων από τη φαρμακοβιομηχανία 

«New England Compounding Center»που παρασκευάζει τα συγκεκριμένα 
φάρμακα, αλλά και των υγειονομικών αρχών που ούτε καν τις 

απαραίτητες ενέργειες και ελέγχους δεν κάνουν αφήνοντας ασύδοτες τις 
φαρμακοβιομηχανίες. 

Μετά από ημέρες, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων 

(FDA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τις υποθέσεις τριών ασθενών που 
προσβλήθηκαν από μηνιγγίτιδα αφού έλαβαν θεραπεία με φάρμακα της 

εταιρείας, περιπτώσεις που ενδέχεται να διευρύνουν το φάσμα της 
επιδημίας πέρα από τις μολυσμένες ενέσεις στεροειδών (που παρασκευάζει 

η συγκεκριμένη εταιρεία) και οι οποίες συνδέονται με το θάνατο 15 

ανθρώπων και 214 κρούσματα μηνιγγίτιδας (τα κρούσματα μέχρι στιγμής 
συνολικά κυμαίνονται μεταξύ 13.000 και 15.000). Σύμφωνα με τον FDA, 

οι νέες υποθέσεις αφορούν ασθενείς που έλαβαν ενέσεις στη σπονδυλική 
στήλη και ένα διάλυμα που χρησιμοποιείται στις καρδιακές επεμβάσεις. 

 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7094300&publDate=17/10/2012

