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Αναφορά στους προϋπολογισμούς που έχουν μειωθεί δραματικά στον 
τομέα της υγείας στην Ελλάδα κάνει λόγο η austriantimes.at. «Σε καιρούς 

οικονομικής κρίσης, οι προϋπολογισμοί στον τομέα της υγείας συχνά 
μειώνονται δραματικά την στιγμή που τα λεφτά λιγοστεύουν με 

αποτέλεσμα να αρρωσταίνουν περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό το σενάριο 
έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την Ελλάδα, 

όπου το προσωπικό στις κρατικές υπηρεσίες υγείας έχει μειωθεί 
δραματικά, τα χρήματα για τον εξοπλισμό, τα φάρμακα και τις κλινικές 

υπάγονται σε μια εποχή όπου ο αριθμός των ασθενών έχει δραματικά 
αυξηθεί». 

Επίσης, αναφέρεται και στα πρόσφατα ποσοστά των εισαγωγών στα 
νοσοκομεία ενώ τόνισε ότι το ποσοστό των αυτοκτονιών στη χώρα έχει 

φτάσει το 40%. «Στην οικονομική κρίση που διανύει η Ελλάδα αυτό 
σημαίνει ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν φτάσει το 25%. 

Ταυτόχρονα, οι προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία έχουν μειωθεί κατά 40%, 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα και προσωπικό ενώ οι 

αυτοκτονίες σκαρφάλωσαν στο 40%». 

«Οι Γιατροί του Κόσμου, δήλωσαν ότι η Ελλάδα του 2012 έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε μεγάλες πόλεις του Τρίτου Κόσμου, 
άνθρωποι χωρίς στέγη, άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα και 

άνθρωποι που αναζητούν γιατρούς και φάρμακα» γράφει στο άρθρο. 

Η austriantimes πάντως προειδοποιεί ότι η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της 
για πολύ καιρό αφού η οικονομική κρίση που περνάει η Ευρώπη, θα 

σημάνει λιτότητα στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. «Σύμφωνα με τους ειδικούς που θα συνεδριάσουν τον 

επόμενο μήνα στο 15ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υγείας (EHFG) , η Ελλάδα δεν 
θα είναι μόνη της για πολύ καιρό. Μετά από δεκαετίες ευημερίας, το 

“φάντασμα” πάνω από την Ευρώπη είναι μια συνεχιζόμενη οικονομική 

κρίση, η οποία θα σημαίνει λιτότητα στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία». 

Οι συζητήσεις στο συνέδριο θα επικεντρωθούν στις συνέπειες για την 
υγεία των πολιτικών απαντήσεων στην οικονομική κρίση, και πως θα 

επιτευχθεί η βελτίωση στην υγεία και στην οικονομική ανάπτυξη. 

Πηγή:ert.gr 

http://austriantimes.at/news/Business/2012-09-25/44393/Greece_shows_dangers_of_cuts_in_health_during_crisis#.UGKqJXpuYag.twitter
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%CE%B8%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BD-
%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B3%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-
%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-15000-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-
%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-
%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%83%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%
B7%CF%82-e%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B5-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF-%CE%BF-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA/ 

 

(upd)Στα 7,5 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι περικοπές για το 2013, σύμφωνα 
με τα όσα έκανε γνωστά ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, 

Δημήτρης Χατζησωκράτης, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον 

υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα. 
Όπως εξήγησε ο κ. Χατζησωκράτης μετά την ενημέρωση που έλαβε από 

τον υπουργό Οικονομικών, δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις του 
ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις. 

Ο ίδιος τόνισε πως η τρόικα επιμένει για 15.000 απολύσεις στο δημόσιο, 
ενώ επιβεβαίωσε πως το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης συζητάται.  
Μετά τον κ. Χατζησωκράτη, ο κ. Στουρνάρας πραγματοποίησε συνάντηση 

και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλο.  
 

«Έκλεισαν» όλες οι λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων των 11,5 
δισ. – «Πράσινο φως» από τον Αντ. Σαμαρά - Αύριο η νέα 

σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών 
 

Το «πράσινο φως» από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά πήρε χθες το 

http://www.bankingnews.gr/
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πακέτο μέτρων ύψους 11,5 δισ., μετά την ενημέρωση από το υπουργό 
Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Έχουν κλείσει όλες οι λεπτομέρειες 

σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου στο Reuters.  
Η τελική συμφωνία ανάμεσα στους ηγέτες που συμμετέχουν στον 

κυβερνητικό συνασπισμό θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της 
Τρόικας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που θα οδηγήσει στην 

εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ.  Η νέα σύσκεψη των πολιτικών 
αρχηγών θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί.  

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου που 
επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η ελληνική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει 

το προσχέδιο των περικοπών ύψους 11,5 δισ. ευρώ, με την Αθήνα να 
προχωρά ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. 

Η κυβέρνηση έχει καταλήξει στο πακέτο μέτρων ύψους 11,5 δις. σε όλες 

του τις λεπτομέρειες,  σύμφωνα με τον αξιωματούχο.  
Η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών θεωρείται  κρίσιμη ενόψει και της 

συνόδου του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου και της Συνόδου Κορυφής της 
ΕΕ στις 18-19 Οκτωβρίου. Εάν όλα εξελιχθούν όπως έχουν 

προγραμματιστεί και συμφωνήσουν στα τελικά μέτρα οι πολιτικοί αρχηγοί, 
τότε το πακέτο θα έχει ψηφιστεί το αργότερο έως το Σάββατο 6 

Οκτωβρίου. 
Εν τω μεταξύ, «φρένο» στα σενάρια αύξησης της φορολογίας σε ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες (χαμηλόμισθους) και αγρότες βάζει η κυβέρνηση, η 
οποία εκτιμά ότι η ήρθε η ώρα των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών 

να πληρώσουν το «μάρμαρο» της φορολογικής μεταρρύθμισης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μήνυμα αυτό που εστάλη από τον ίδιο τον 

Πρωθυπουργό μεταδόθηκε σε συνάντηση που είχαν την Δευτέρα οι 
εκπρόσωποι των κομμάτων με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο 

Μαυραγάνη. 

Στην συνάντηση καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες του νέου Εθνικού 
Φορολογικού Συστήματος που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριου του 

2013 και θα προβλέπει εκτεταμένες αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος 
ακινήτων και ΦΠΑ.   

Κατά την διάρκεια αυτής εξετάστηκαν όλα τα δυνατά σενάρια προκειμένου 
να εξοικονομηθούν τα 2 δισ. ευρώ που ζητά η Τρόικα για την διετία 2013 

– 2014 από την φορολογική μεταρρύθμιση. 
 

Στα βήματα του Στουρνάρα και ο Σταϊκούρας; Η Ελλάδα δεν έχει 
καταθέσει επίσημο αίτημα για 2ετή παράταση του Μνημονίου - Αν 

δεν καταβληθεί άμεσα η δόση των 31,5 δισ. προς την Αθήνα, θα 
υπάρξει τεράστιο πρόβλημα... 

 
Τα βήματα του Γ. Στουρνάρα - για υποβάθμιση των απαιτήσεων της 

ελληνικής κυβέρνησης για τη διετή παράταση του Μνημονίου - φέρεται 

πως ακολουθεί και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. 
Σταϊκούρας. 

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα NRC Handelsblad 
o κ. Σταϊκούρας "η Ελλάδα δεν έχει επισήμως καταθέσει πρόταση πως 
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χρειάζεται δύο επιπλέον χρόνια για την εφαρμογή του οικονομικού της 
προγράμματος". 

Η δήλωση αυτή προκαλεί αίσθηση, αν αναλογιστεί κανείς πως μόλις χθες o 
υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας τόνισε πως αν η Ελλάδα λάβει δύο 

χρόνια παράτασης του μνημονίου, το κενό χρηματοδότησης θα 
διαμορφωθεί στα 13-15 δισ. ευρώ. 

Και όλα αυτά, ενώ πριν από λίγο καιρό, ο πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς διαβεβαίωνε ότι η χώρα χρειάζεται μόνο τη χρονική επιμήκυνση 

του προγράμματος κι όχι επιπλέον χρήματα στις πρόσφατες συναντήσεις 
που είχε σε Γερμανία και Γαλλία. 

"Εάν η επόμενη δόση του δανείου, ύψους 31,5 δισ. ευρώ, δεν καταβληθεί 
τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα έχει τεράστιο πρόβλημα" έσπευσε να τονίσει 

σε δραματικούς τόνους ο κ. Σταϊκούρας. 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος στο μέτωπο των αποκρατικοποίησεων. 

"Η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, όσον αφορά στον έλεγχο των 
δαπανών", σχολιάζει ο κ. Σταϊκούρας. 

 
www.bankingnews.gr  
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Θεματολογία:  
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία συμμετέχουν στη γενική 
απεργία  

Μέσο: 
http://www.imerisia.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926

996 

 

Το σύνολο των εργαζομένων στον χώρο της υγείας συμμετέχει στη 
σημερινή μεγάλη απεργία, αντιδρώντας στα μέτρα της τρόικας και τις 

επιπτώσεις που συνεπάγονται στον χώρο της υγείας. 

Οι φαρμακοποιοί της Αθήνας κλείνουν σήμερα τα φαρμακεία τους, 

κάνοντας λόγο για διάλυση της φαρμακευτικής περίθαλψης και κλείσιμο 
των μικρομεσαίων φαρμακείων της χώρας μας. 

Κατά τη διάρκεια της απεργίας το κοινό θα εξυπηρετείται κανονικά, από τα 

εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Σημειώνεται οτι 

συνεχίζουν την κινητοποίηση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου με άρση της πίστωσης 
στους ασφαλισμένους- ασθενείς στον ΕΟΠΥΥ. 

Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν σήμερα, τα νοσοκομεία, τα κέντρα 

υγείας, τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, οι υπηρεσίες της πρόνοιας 
και το ΕΚΑΒ, καθώς οι εργαζόμενοι, γιατροί και διοικητικό προσωπικό 

συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική κινητοποίηση των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. 

Στην απεργία συμμετέχει η ΠΟΕΔΗΝ, αλλά και η ΟΕΝΓΕ με ομόφωνη 

απόφαση του γενικού τους συμβουλίου, καθώς και όσοι εργάζονται στα 
κέντρα πρόληψης. Στο χορό των κινητοποιήσεων, με άρση της πίστωσης 

στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, φαίνεται οτι μπαίνουν και οι ιδιοκτήτες 
των ιδιωτικών κλινικών αλλά και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, 

που απειλούν με κινητοποιήσεις διεκδικώντας τα μεγάλα χρηματικά ποσά 
που τους οφείλει ο ΕΟΠΥΥ. 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926996
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926996
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926996
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Θεματολογία:  
Δημ. Βαρνάβας για "Θεαγένειο": Να δοθούν και τα 
ονόματα των φαρμακευτικών εταιρειών  

 

Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1319-dhmvarnavas-gia-

theageneio-na-dothoun-kai-ta-onomata-tvn-farmakeytikvn-etaireivn 

Σχετικά με την προφυλάκιση της διευθύντριας του φαρμακείου του 

αντικαρκινικού νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης "Θεαγένειο", ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) 

προέβη στην εξής γραπτή δήλωση: 

"Προφυλακίστηκε η τέως Διευθύντρια του Φαρμακείου στο Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο 'Θεαγένειο', κατηγορούμενη για χρηματισμό από 

φαρμακευτικές εταιρείες. Δε νομίζουμε πως θα βρεθεί έντιμος άνθρωπος 

να ισχυριστεί πως δεν έπραξαν σωστά οι δικαστικές αρχές. Εξάλλου η 
ΟΕΝΓΕ είχε πιέσει αφόρητα την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να θεσμοθετηθεί το πόθεν έσχες για τους γιατρούς ΕΣΥ και 
όλους τους εμπλεκόμενους σε προμήθειες Νοσοκομείων, πράγμα που 

εντέλει έγινε. Υπάρχει όμως μία πτυχή που φοβούμαστε πως θα μείνει 
σκοτεινή. Πρόκειται για το δεύτερο χέρι, αυτό που έδινε τα χρήματα και 

στην προκειμένη περίπτωση είναι οι πολυεθνικές και εγχώριες 
φαρμακευτικές εταιρείες. Θα περιμέναμε λοιπόν μαζί με τη φαρμακοποιό 

να βρίσκονται κατηγορούμενοι και οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών 
εταιρειών, οι οποίες στην περίπτωση των αντικαρκινικών φαρμάκων είναι 

γνωστοί πολυεθνικοί κολοσσοί. Ο υπουργός Υγείας θα βγει σήμερα στις 
τηλεοπτικές οθόνες να πανηγυρίσει. Τον προειδοποιούμε πως αν η 

υπόθεση μείνει μόνο στη φαρμακοποιό τότε θα έχουμε επανάληψη του 
σκανδάλου Siemens σε μικρογραφία. Πρέπει να δοθούν ΤΩΡΑ τα ονόματα 

φαρμακευτικών εταιρειών που επιδίδονταν στη διαφθορά και να κινηθεί 

άμεσα η ποινική και αστική διαδικασία εναντίον τους". 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1319-dhmvarnavas-gia-theageneio-na-dothoun-kai-ta-onomata-tvn-farmakeytikvn-etaireivn
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1319-dhmvarnavas-gia-theageneio-na-dothoun-kai-ta-onomata-tvn-farmakeytikvn-etaireivn
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1319-dhmvarnavas-gia-theageneio-na-dothoun-kai-ta-onomata-tvn-farmakeytikvn-etaireivn
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Τίτλος : 
Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή των έξυπνων καρτών 
ασφάλισης  
 
Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1326-xekina-h-pilotikh-efarmogh-

tvn-exypnvn-kartvn-asfalishs 

 

Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής των λεγόμενων «έξυπνων καρτών», με 
στόχο την επικαιροποίηση του Μητρώου Ασφαλισμένων που θα συμβάλλει 

στη σωστή και ασφαλή διακίνηση των ιατρικών πληροφοριών, αλλά και 
στην αντιμετώπιση της αδιαφάνειας, θέτει σε λειτουργία ο Ο.Π.Α.Δ.-

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

Η πιλοτική εφαρμογή των «έξυπνων καρτών» ξεκινά αυτές τις ημέρες από 
τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. του Νομού Κορινθίας και θα 

επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους Νομούς της χώρας. Η «έξυπνη κάρτα» 

θα περιέχει προσωπικά δεδομένα, όπως τα στοιχεία ταυτότητας, τον 
Α.Μ.Κ.Α. και τον νέο 13ψήφιο αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΕΜΑΤ), 

ενώ στο μέλλον θα αντικαταστήσει το ασφαλιστικό βιβλιάριο ώστε να μην 
χρειάζεται ο ασφαλισμένος να προσέρχεται στα γραφεία του Οργανισμού 

για τη θεώρηση του. Θα μπορεί επίσης να τροφοδοτείται με ιατρικές 
πληροφορίες, εφόσον ο ασφαλισμένος δώσει τη συγκατάθεσή του. 

Οι «έξυπνες κάρτες» εφαρμόζονται σήμερα σε πολλές χώρες του 

αναπτυγμένου κόσμου και σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ασφάλεια, την 
πιστότητα και την ταχύτητα στη διακίνηση ιατρικών πληροφοριών και 

πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να περιστείλουν την 

απάτη. Ο Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μελέτησε και αξιοποίησε την εμπειρία της 
χρήσης της κάρτας σε μια σειρά από χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η 

Μ. Βρετανία και οι Η.Π.Α. και αποφάσισε την εφαρμογή της και στη χώρα 
μας. 

Η παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, στις 7.00 το απόγευμα, στο Δημοτικό 
Θέατρο Κορίνθου (Κολοκοτρώνη και Δαμασκηνού - κτίριο Πανεπιστημίου). 

http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1326-xekina-h-pilotikh-efarmogh-tvn-exypnvn-kartvn-asfalishs
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1326-xekina-h-pilotikh-efarmogh-tvn-exypnvn-kartvn-asfalishs
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1326-xekina-h-pilotikh-efarmogh-tvn-exypnvn-kartvn-asfalishs
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Τίτλος : 
Το 95% των Ελλήνων κινδυνεύει να μείνει χωρίς 
γιατρούς και φάρμακα  

 
Μέσο :  
http://www.newsbomb.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/237918/to-95-ton-ellinon-

kindyneyei-na-meinei-horis-giatroys-kai-farmaka 

 

Ενώ όλοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, το newsbomb διατυπώνει τη 

μόνη απλή και εφικτή πρόταση: οι κρατικές τράπεζες να 
χρηματοδοτήσουν το έλλειμμα του κρατικού Οργανισμού  

Καταρρέει, πλέον, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
–ο διαβόητος ΕΟΠΥΥ- υπό το βάρος των χρεών του, σε συνδυασμό με 

την πλήρη αδυναμία εξόφλησής τους. 

Σε σύσκεψη που έγινε χθες υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον 
υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και το οικονομικό επιτελείο της 

Κυβέρνησης, διαπιστώθηκε ότι τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να 
διαμορφωθούν χαμηλότερα των 4 δισ. ευρώ, ενώ είχαν αρχικά 

υπολογιστεί στα 8 δισ. ευρώ! Το τελικό έλλειμμα δεν έχει καν 
προσδιοριστεί, υπολογίζεται όμως μεταξύ 2,5 και 3,5 δισ. ευρώ! 

Η ιδέα της δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα υγείας δεν είναι καινούρια. Μια 
πρώτη προσέγγιση είχε γίνει στη δεκαετία του ΄70, όμως εγκαταλείφθηκε 

μόλις έγινε σαφές ότι το μόνο αποτέλεσμα που θα είχε μια τέτοια κίνηση 
θα ήταν να ισοπεδώσει τις παροχές προς όλους τους 

ασφαλισμένους, επιφέροντας δραστική τους μείωση σε ένα επίπεδο 
ενιαίο μεν, χαμηλότατο δε. 

Περίπου 15 χρόνια αργότερα, το 1988, επιφανείς οικονομολόγοι της 
υγείας και της ασφάλισης έκαναν σύγκριση των ασφαλιστικών 

συστημάτων και συστημάτων περίθαλψης. Στη λογική αυτή, οι ειδικοί 
παρέθεταν τα πιθανά οφέλη από τη δημιουργία ενός φορέα που θα 

αγόραζε υπηρεσίες υγείας, με τη λογική ότι -ως μοναδικός αγοραστής των 
υπηρεσιών αυτών- θα είχε και μεγαλύτερη ικανότητα διαπραγμάτευσης, 

ώστε οι υπηρεσίες υγείας να είναι φθηνές, εξασφαλίζοντας είτε 
μεγαλύτερη πρόσβαση των ασθενών, είτε μειωμένο κόστος για τον 

κρατικό προϋπολογισμό και τους χρήστες. 

http://www.newsbomb.gr/politikh/story/237918/to-95-ton-ellinon-kindyneyei-na-meinei-horis-giatroys-kai-farmaka
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/237918/to-95-ton-ellinon-kindyneyei-na-meinei-horis-giatroys-kai-farmaka
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/237918/to-95-ton-ellinon-kindyneyei-na-meinei-horis-giatroys-kai-farmaka
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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Η υλοποίηση της πρότασης αυτής, ήρθε φέτος, σχεδόν 25 χρόνια μετά, 
με εντελώς διαφορετικές οικονομικές συνθήκες  (η κρίση είναι παρούσα 

εδώ και μια τριετία…), με αρχική «υπόθεση εργασίας» ότι με τις 
συγχωνεύσεις των κλάδων υγείας των ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ θα 

υπήρχε μείωση του λειτουργικού κόστους και αγορά των υπηρεσιών σε 
καλύτερες τιμές! 

Πριν, όμως, το εγχείρημα λάβει σάρκα και οστά, οι οικονομολόγοι της 

υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας είχαν προειδοποιήσει για 

τις χρηματοδοτικές εμπλοκές στον υπό σύσταση οργανισμό, τονίζοντας ότι 
τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι εκρηκτικά. Αντίστοιχα, 

και οι εμπλεκόμενοι φορείς μιλούσαν για έναν οργανισμό που στήθηκε 
πρόχειρα, προβλέποντας επίσης τα επερχόμενα προβλήματα. 

Βέβαια, οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν. Οι έχοντες την ευθύνη και τη 

φαεινή ιδέα της δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ θεώρησαν τους εαυτούς τους πιο 
σοφούς από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, έκλεισαν τ’ αυτιά τους και 

προχώρησαν. Με προφανείς σήμερα τις καταστροφικές συνέπειες μιας 
αλόγιστης και εθνικά επικίνδυνης πολιτικής, που με μαθηματική 

ακρίβεια οδηγεί στην εγκατάλειψη του Έλληνα πολίτη και της Υγείας 

του, στο έλεος του Θεού. Ενός πολίτη που έχει εργαστεί σκληρά επί 
δεκαετίες και έχει πληρώσει με τον ιδρώτα του ώστε, την κρίσιμη στιγμή, 

να έχει πρόσβαση στην απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη… 

Σήμερα, όμως, με τον ΕΟΠΥΥ να οδεύει ολοταχώς στο γκρεμό, ο 
Έλληνας ασφαλισμένος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα (πολύ κοντινό) 

μέλλον, όταν θα πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του φάρμακα και 
γιατρούς, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Οργανισμός θα έχει 

καταρρεύσει. Με ένα μέλλον, όταν –ουσιαστικά- ο μέσος Έλληνας δε θα 
έχει πρόσβαση σε περίθαλψη, αφού δε θα έχει χρήματα να την πληρώσει. 

Όταν μόνον οι πολύ πλούσιοι θα μπορούν να αγοράζουν την Υγεία 

τους και εμείς οι υπόλοιποι –αλλά, το κυριότερο, και τα παιδιά μας- θα 
βρεθούμε στο έλεος αδυσώπητων μεταδοτικών ασθενειών και θα 

πεθαίνουμε σαν τις μύγες. 

Το χειρότερο είναι πως αυτό το μέλλον βρίσκεται, ήδη, εδώ. Ο ΕΟΠΥΥ 
ουσιαστικά έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί όχι μόνο να αποπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, αλλά καν να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο 
συγκροτήθηκε, δηλαδή την κάλυψη της περίθαλψης του 95% του 

πληθυσμού της χώρας. 

Το πρόβλημα είναι κολοσσιαίας σοβαρότητας για την ίδια την πατρίδα μας. 

Παρά ταύτα, οι κάθε είδους αρμόδιοι αρκούνται να το διαπιστώνουν και να 
εκφράζουν τη… θλίψη τους. Κανείς δεν πάει λίγο παραπίσω, να εντοπίσει 

–τουλάχιστον- ποιος είχε τη φαεινή ιδέα της δημιουργίας του 
ΕΟΠΥΥ, ποιος υπέγραψε την καταδίκη της Υγείας ενός ολόκληρου λαού. 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%99%CE%9A%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9F%CE%91%CE%95%CE%95
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%94
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9F%CE%93%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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Εμείς αναρωτιόμαστε: Όποιος είχε την ιδέα του ΕΟΠΥΥ δεν θα έπρεπε 
τουλάχιστον να χρεωθεί αυτή την παταγώδη αποτυχία; 

Η πρόταση του newsbomb 

Το χειρότερο, όμως, είναι ότι κανείς δε διατυπώνει μια πρόταση. Ένα 
δρόμο για να βγει ο τόπος από το αδιέξοδο. Για να αποφύγουμε να σκάσει 

στα χέρια μας η βόμβα που απειλεί να τινάξει στον αέρα την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του 95% των Ελλήνων. 

Αυτό που δεν κάνουν οι «αρμόδιοι», το κάνει σήμερα το newsbomb.gr, 

που καταθέτει μια συγκεκριμένη και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση 
για τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, ώστε ο μέσος Έλληνας πολίτης να 

συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα –τα οποία άλλωστε 
έχει πληρώσει πολλαπλά με τις εισφορές του- και, ουσιαστικά, να 

συνεχίσει να έχει την Υγεία του. 

Δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι ένας ελλειμματικός κρατικός οργανισμός, 

τον οποίο το κράτος συνέλαβε ως ιδέα, το κράτος τον υλοποίησε 
(αγνοώντας τις προειδοποιήσεις για τις συνέπειες) και το κράτος τον 

βούλιαξε, πρέπει το ίδιο το κράτος, μέσω των κρατικών τραπεζών, 
να τον χρηματοδοτήσει. Κρατικές οι τράπεζες, κρατικός και ο 

ΕΟΠΥΥ. Ας αναλάβουν οι πρώτες να χρηματοδοτήσουν το έλλειμμα 
του δεύτερου. Απλό και εφικτό. Ακούει κανείς; 

http://www.newsbomb.gr/
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5


 

[12] 
 

Τίτλος : 
Κάλυψη των κενών στην υγεία... μέσω τραπεζών 

Μέσο :  
http://www.capital.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1624312 

 
Της Έφης Καραγεώργου  
 

Με χρέωση που ξεκινά από τα 50 ευρώ το χρόνο, οι τράπεζες μέσω των 
πιστωτικών καρτών ή των καταθετικών τους λογαριασμών εξασφαλίζουν 

σήμερα πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και 
σημαντικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις.  

 

Τα προγράμματα «υγείας» αυτού του τύπου εμφανίστηκαν στην αγορά 
πριν από μία πενταετία και σήμερα έρχονται να καλύψουν το κενό στην 

πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη.  
 

Τα προγράμματα ιατρικών καλύψεων έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία των 
τραπεζών με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες και με ιδιωτικά θεραπευτήρια.  

 
Οι τράπεζες Εθνική, Eurobank, Alpha, Πειραιώς, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 

Εμπορική, Marfin Egnatia και Γενική, προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε 
ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.  

 
Συγκεκριμένα:  

 
• Η Αlpha Βank προσφέρει στους πελάτες της ηλικίας από 18 έως 65 ετών 

το πρόγραμμα «Υγεία Για Όλους», αρκεί να έχουν καταθετικό λογαριασμό 

συνδεδεμένο με χρεωστική κάρτα ή πιστωτική κάρτας.  
 

Το πρόγραμμα με 50 ευρώ το χρόνο, προσφέρει σε συνεργασία με τις 
κλινικές του δικτύου της Βιοϊατρικής σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη:  

 
Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up), δωρεάν απεριόριστες 

προγραμματισμένες επισκέψεις σε ιατρούς βασικών ειδικοτήτων 
(παθολόγος, καρδιολόγος, ορθοπεδικός, χειρουργός).  

 
Και ακόμα έκπτωση 70% σε διαγνωστικές εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται στις κλινικές της Βιοϊατρικής (με ανώτατο ετήσιο όριο 
κάλυψης τα 1.500 ευρώ) και έκπτωση 30% για εξετάσεις πέραν του ορίου 

των 1.500 ευρώ.  
 

Έκπτωση 50% σε θεραπευτικές και αισθητικές οδοντιατρικές εργασίες που 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1624312
http://www.capital.gr/News.asp?id=1624312
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πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία με τη Βιονέτ Α.Ε.  
 

Καλύπτει ιατρικές επισκέψεις, στο ιατρείο ή κατ΄ οίκον, των 
συμβεβλημένων με τη Βιοϊατρική γιατρών, στην τιμή των 30 ευρώ και 60 

ευρώ.  
 

• Η Eurobank σε συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού προσφέρει τα 
προγράμματα Health Plus και Kids Health Plus Ειδικότερα το πρόγραμμα 

προσφέρει απεριόριστες επισκέψεις, με 20 ευρώ ανά επίσκεψη, στις 
βασικές ειδικότητες (παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς, 

ορθοπεδικούς, παιδίατρους).  
 

Ειδικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις (τσεκ απ, τεστ ΠΑΠ, τεστ 

κοπώσεως κλπ) στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ιατρικού και 
συγκεκριμένα: 40% στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι καθώς και 

στο Παιδιατρικό του Ιατρικού στο Μαρούσι. Έκπτωση 20% στο Ιατρικό 
Ψυχικού, Περιστερίου, Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και στο Παιδιατρικό 

του Διαβαλκανικού Θεσ/νίκης. Έκπτωση 30% στο Ιατρικό Παλαιού 
Φαλήρου.  

 
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους κατόχους των πιστωτικών καρτών 

της Eurobank, και ακόμα έχουν την δυνατότητα πληρωμής των νοσηλείων 
σε άτοκες δόσεις.  

 
• Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική και τη 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσφέρει το πρόγραμμα «πρόληψη για όλους» το οποίο:  
 

Προσφέρει δωρεάν ετήσιο τσεκ απ, δωρεάν εξειδικευμένες προληπτικές 

εξετάσεις για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί, επιπλέον δεν θέτει 
περιορισμούς ως προς το κόστος των εξετάσεων και την ηλικία.  

 
Για παράδειγμα καλύπτει διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 200ευρώ το χρόνο 

και με έκπτωση τουλάχιστον 50% στο τυχόν υπερβάλλον ποσό. 
Φυσικοθεραπείες με 25ευρώ ανά συνεδρία, έκπτωση 40% για 

οδοντιατρική φροντίδα κλπ.  
 

Το κόστος του προγράμματος είναι ετήσιο και ανέρχεται στα 120 ευρώ ανά 
ασφαλιζόμενο άνδρα και γυναίκα και στα 55 ευρώ για το κάθε παιδί και 

απαιτείται η σύνδεση του με καταθετικό λογαριασμό.  
 

Επίσης η ΕΤΕ προσφέρει καλύψεις υγείας και μέσω των πιστωτικών της 
καρτών το «gohealth», ενώ με το πρόγραμμα «προστατεύω» 

συμπληρώνει τις παροχές κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα, 

και προσφέρει κάλυψη σε όλα τα στάδια θεραπείας (νοσηλεία κλπ).  
 

• Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μέσω των πιστωτικών της καρτών, το 
πρόγραμμα ιατρικών παροχών Medical σε συνεργασία με τον Όμιλο 
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Ιατρικού Αθηνών.  
 

Προσφέρει απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Ομίλου, 24 ώρες το 

24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, έναντι συμβολικού αντιτίμου 20 ευρώ ανά 
επίσκεψη. Και ακόμα έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά 

ιατρεία του Ομίλου (Δευτέρα έως Παρασκευή με τηλεφωνικό ραντεβού). 
Έκπτωση 25% στις διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων του Ομίλου. Προνομιακές τιμές σε check up για άντρες, 
γυναίκες και παιδιά. Μέχρι 3 δόσεις σε περιπτώσεις νοσηλείας  

 
• Η Marfin Egnatia Bank, σε συνεργασία με τον όμιλο Υγεία, το ΜΗΤΕΡΑ 

και το ΛΗΤΩ προσφέρει μέσω των πιστωτικών της καρτών σειρά ιατρικών 

καλύψεων και συγκεκριμένα:  
 

Απεριόριστες επισκέψεις 24 ώρες το 24ωρο, στους εφημερεύοντες ιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ (Παθολόγο, Καρδιολόγο, 

Ορθοπαιδικό, Χειρουργό) έναντι αντιτίμου 15 ευρώ και 20 ευρώ στα 
εξωτερικά ιατρεία Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ.  

 
Έκπτωση 20%, για ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ 

και του ΜΗΤΕΡΑ. Έκπτωση έως και 40% για διαγνωστικές εξετάσεις στα 
εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και 20% για διαγνωστικές εξετάσεις στα 

εξωτερικά ιατρεία του ΜΗΤΕΡΑ. Έκπτωση 10% για διαγνωστικές εξετάσεις 
στα εξωτερικά ιατρεία του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ. Έκπτωση έως και 50% στο 

Πολυϊατρείο Αθηνών και στο Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας.  
 

Και ακόμα έκπτωση 10% και 3 άτοκες μηνιαίες δόσεις στα έξοδα 

νοσηλείας στο ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ.  
 

• Η Εμπορική Τράπεζα, μέσω των πιστωτικών της καρτών «προνόμιο 
Υγείας» και σε συνεργασία με το δίκτυο ΔΙΑΓΝΩΣΗ, προσφέρει 

προγράμματα υγείας, όπως: Ένα δωρεάν check up, κάθε χρόνο. Και 
ακόμα απεριόριστα, και χωρίς παραπεμπτικό ιατρού: Κλινικοεργαστηριακές 

εξετάσεις σε τιμές Δημοσίου, εξετάσεις υψηλού κόστους σε τιμές Δημοσίου 
και επιπλέον έκπτωση 10%, ακτινολογικές εξετάσεις και μαστογραφίες με 

10 ευρώ και 25 ευρώ αντίστοιχα. Ιατρικές επισκέψεις στις μονάδες του 
ιδιόκτητου δικτύου ΔΙΑΓΝΩΣΗ με 20 ευρώ και επισκέψεις σε 

συνεργαζόμενους ιατρούς με 30 ευρώ.  
 

Στην «Ευρωκλινική Αθηνών»: έκπτωση 20% σε νοσήλια, 35% στα 
εξωτερικά ιατρεία και δωρεάν αποστολή ασθενοφόρου (εντός Αττικής) σε 

περίπτωση νοσηλείας. Στο οφθαλμολογικό κέντρο «Athens Vision»: 

έκπτωση έως 20% για διαθλαστικές επεμβάσεις. Αιμοληψία κατ’ οίκον με 
ευρώ 0, εντός Αττικής.  

 
Η νέα σειρά καρτών Emporiki Bank Προνόμιο υγείας δημιουργήθηκε σε 
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συνεργασία με την Emporiki Insurance, θυγατρική της Εμπορικής 
Τράπεζας και το δίκτυο ΔΙΑΓΝΩΣΗ.  

 
Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ διατηρεί σήμερα δίκτυο 9 διαγνωστικών κέντρων στην 

Αθήνα και ενός στη Θεσσαλονίκη, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο 
συνεργαζομένων με αυτήν διαγνωστικών κέντρων και ιατρών στην 

επαρχία.  
 

• Η Geniki Βank προσφέρει το πρόγραμμα «Geniki Μέριμνα», με κόστος 
110 ευρώ το χρόνο, μέσω των καταθετικών της λογαριασμών.  

 
Το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν ετήσιο check up για όλη την οικογένεια, 

και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις έως του ποσού των 100 ευρώ και 

στη συνέχεια έκπτωση 20%. Επίσης, δωρεάν και απεριόριστες επισκέψεις 
σε επιλεγμένους ιατρούς, οδοντιατρική φροντίδα με έκπτωση 40%, καθώς 

και νοσηλεία σε νοσοκομεία με έκπτωση 15%.  
 

• Τέλος το Ταχυδρομικό ταμιευτήριο δημιούργησε μέσω των πιστωτικών 
καρτών το πρόγραμμα health credit που καλύπτει απεριόριστες ιατρικές 

επισκέψεις, στα εξωτερικά ιατρεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και 
Ιατρικού Θεσσαλονίκης με 25 ευρώ ανά επίσκεψη.  

 
Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 30%, τσεκ απ σε τιμή από 90 ευρώ 

για άνδρες ως 155 ευρώ για γυναίκες (μαζί με μαστογραφία) και 130 ευρώ 
για παιδιά. 
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Θεματολογία:  
ΕΟΠΥΥ: Παράπλευρη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων 

Μέσο: 

http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19603 

 

Ανακούφιση σε χιλιάδες ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ προσφέρουν 

ορισμένοι φαρμακοποιοί της Αττικής. 
 

Χορηγούν φάρμακα, χωρίς όμως να δώσουν τις συνταγές στον ΕΟΠΥΥ για 
είσπραξη.  

 
Τις κρατούν στο φαρμακείο τους, αναμένοντας να λήξει σύντομα η 

κινητοποίηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ). 
 

Με τον τρόπο αυτό, καλύπτουν και τους ασφαλισμένους και δεν δίνουν 

στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ την εντύπωση ότι έχει 'σπάσει' η κινητοποίηση. 
 

Ερωτήματα προκαλούνται, ωστόσο, από τη στάση του προεδρείου του 
ΦΣΑ, το οποίο δεν έχει προσδιορίσει το χρόνο διακοπής των 

κινητοποιήσεων, ούτε τη διαδικασία διακοπής τους. 
 

Η γενική συνέλευση του Συλλόγου έχει αποφασίσει ότι θα διαρκέσουν 
τουλάχιστον έως τις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς να αναφέρει εάν από την 1η 

Οκτωβρίου θα χορηγούνται κανονικά τα φάρμακα. 
 

Αρκετοί ασφαλισμένοι, ωστόσο, εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, 
αναζητώντας τα φάρμακά τους στον Πειραιά, όπου ο τοπικός Σύλλογος 

έχει σταματήσει την αναστολή χορήγησης φαρμάκων με πίστωση. 
 

Απειλές 

 
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας κάλεσε την Τρίτη τους 

φαρμακοποιούς να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους, αφήνοντας 
ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού κέρδους 

τους. 
 

Ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε ότι γιατρός χορήγησε σε έναν μήνα φάρμακα 
αξίας 120.000 ευρώ, με το 64% της δαπάνης να αφορά ένα συγκεκριμένο 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19603
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19603
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φαρμακείο. 
 

Είπε, δε, ότι η χώρα πληρώνει κάθε μήνα το υπέρογκο ποσό των 300 
εκατομμυρίων ευρώ για φάρμακα.  

 
Δ.Κ.
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Θεματολογία:  
Σπαζοκεφαλιά τα … μισά έσοδα του ΕΟΠΥΥ 
 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 
 

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

 
Ψάχνει, ψάχνει, αλλά δεν βρίσκει το οικονομικό επιτελείο της 

Κυβέρνησης, ποιο είναι τελικά το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ.  
 

Οι οφειλές του οργανισμού, φαίνεται να αναδεικνύονται σε μεγάλη 
σπαζοκεφαλιά για … δυνατούς λύτες, αφού σε χθεσινή σύσκεψη το 

πραγματικό ποσό δεν κατάφερε να προσδιοριστεί, μόνο να ‘περιγραφεί’, 
μεταξύ των 2,5 – 3,5 δις. ευρώ.  

 
Και ο λόγος απ΄ ότι φαίνεται είναι τα προβλεπόμενα έσοδα.  

 
Η ανεργία και οι μειώσεις μισθών, μειώνουν τις εισροές πόρων από 

εισφορές, όμως η πρόβλεψη ως το τέλος του χρόνου, δείχνει να είναι 
αδύνατη.  

 

Έτσι, ενώ προϋπολογίζονταν έσοδα της τάξης των 8 δις. ευρώ, καλά 
πληροφορημένες πηγές έκαναν λόγο για εισπράξεις που θα ‘κλείσουν’ 

κάτω από τα μισά…  
 

Περιμένουν λοιπόν, να δουν πώς θα διαμορφωθούν τα έσοδα στην 
πράξη… 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Θεματολογία:  
Απάντηση σχετικά με την καμπάνια του ΕΟΦ  

 

Μέσο: 
http://www.avgi.gr/ 
  

Δημοσίευμα: 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=715802 

 

Χολαργός, 25-09-2012 

Αγαπητέ κύριε διευθυντά, 

σε απάντηση του δημοσιεύματος της εφημερίδας, με ημερομηνία 

22/9/2012, με τίτλο «Ο πρόεδρος του ΕΟΦ δαπανά απλόχερα για μια 
εκστρατεία ενημέρωσης», θα ήθελα να ενημερώσω τον συντάκτη σας κ. Β. 

Βενιζέλο, αλλά και τους αναγνώστες σας, ότι η διενέργεια εκστρατειών 
ενημέρωσης του κοινού για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων 

αποτελεί προτεραιότητα σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, 
καθώς και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με την 

πρόσφατη έκθεση για την «Υγεία στην Ευρώπη» του ΟΟΣΑ. 

Η προτεραιότητα αυτή καθίσταται επιτακτική για τη χώρα μας, όπου το 

φαινόμενο της πολυφαρμακίας έχει λάβει τα τελευταία χρόνια 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις, συμβάλλοντας στην αλματώδη αύξηση της 

ιδιωτικής και κυρίως της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και 
συνακόλουθα στην απειλούμενη κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης, 

αλλά και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Αρκεί 
να αναφερθεί ότι η κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ελλάδα ήταν το 2010 

η υψηλότερη απ΄ όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, σχεδόν διπλάσια από τον 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (39 καθορισμένες ημερήσιες δόσεις ανά 

1.000 κατοίκους στην Ελλάδα και 20 κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση). Το φαινόμενο της πολυφαρμακίας δεν έχει μόνο τεράστιες 

οικονομικές επιπτώσεις, αλλά προκαλεί και σημαντική αύξηση στην 

ανθεκτικότητα πολλών μικροβίων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία πολλών 
Ελλήνων ασθενών. Σημαντικοί επίσης κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία 

προκαλούνται από τις παρενέργειες και τις φαρμακευτικές 
αλληλεπιδράσεις για τις οποίες ο Έλληνας πολίτης δεν είναι επαρκώς 

ενημερωμένος. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ΕΟΦ οφείλει να διενεργεί εκστρατείες 
ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών υγείας, όπως εξάλλου 

πραγματοποιούν όλοι οι αντίστοιχοι Εθνικοί Οργανισμοί Φαρμάκων, πολύ 
περισσότερο μάλιστα που, χάρις στα σημαντικά αποθέματά του, δεν 

στερείται τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, όπως από λανθασμένη 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=715802
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=715802
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πιθανόν πληροφόρηση αναφέρεται στο δημοσίευμα. Ούτε βεβαίως υπήρξε 
λόγω του διαγωνισμού οποιαδήποτε μετάθεση της αρμόδιας διευθύντριας, 

η οποία συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη των όρων του διαγωνισμού και η 
οποία μετατέθηκε μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού σε πιο σημαντική 

διεύθυνση κατόπιν αιτήματός της! Ο δε διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε, 
όπως σωστά αναφέρει το δημοσίευμα, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, 

χωρίς καμία ένσταση, γεγονός που επιβεβαιώνει τον αδιάβλητο χαρακτήρα 
του. Οι δε διαδικασίες αξιολόγησης ολοκληρώθηκαν πριν τη διενέργεια 

των πρόσφατων εκλογών. Ως εκ τούτου, οι αναφορές σε πολιτικές μου 
σκοπιμότητες θα χαρακτηρίζονταν το λιγότερο άστοχες. 

Μετά από τις διευκρινίσεις αυτές, ελπίζω και η έγκριτη εφημερίδα σας, 
μαζί και με τα άλλα ΜΜΕ, να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στη κοινή 

προσπάθεια για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας. 

Γιάννης Τούντας, καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος 
ΕΟΦ 
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Θεματολογία:  
Οδηγία του ΠΟΥ στους υγειονομικούς για τον νέο ιό 

 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19616 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτρέπει τους υγειονομικούς 

παγκοσμίως, να αναφέρουν τους ασθενείς με οξεία αναπνευστική 
ανεπάρκεια που μπορεί να έχουν ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία ή το 

Κατάρ και να έχουν εκτεθεί ενδεχομένως σε νέο ιό που μοιάζει με τον 
SARS, ο οποίος έχει μέχρι τώρα επιβεβαιωθεί σε 2 ανθρώπους. 

Ο πρώτος ασθενής με σχεδόν ταυτόσημο ιό έχει πεθάνει, ενώ ο δευτέρος 

νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Βρετανία. 

Ο ΠΟΥ εργάζεται στενά με αρχές της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ενόψει του ετήσιου προσκυνήματος 
στη Μέκκα (Χατζ) τον επόμενο μήνα. 

Η κλινική οδηγία στα 194 μέλη της ΠΟΥ, αναφέρει ότι οι υγειονομικοί θα 

πρέπει να είναι σε εγρήγορση όσον αφορά οποιονδήποτε εμφανίσει οξύ 
αναπνευστικό σύνδρομο που μπορεί να περιλαμβάνει πυρετό άνω του 38 

και βήχα, που να απαιτεί νοσηλεία, που να έχει ταξιδέψει στην περιοχή 
όπου εμφανίστηκε ο ιός ή να ήρθε σε επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο 

περιστατικό τις προηγούμενες 10 ημέρες. 

Ο ΠΟΥ εντοπίζει δίκτυο εργαστηρίων που θα μπορούσαν να παράσχουν 

εξειδίκευση στους κορονοϊούς σε διάφορες χώρες. Σημειώνει ότι αν και 
είναι πολύ διαφορετικός ιός από τον SARS, δεδομένης της σοβαρότητας 

των 2 επιβεβαιωμένων περιστατικών, δεσμεύεται σε περαιτέρω 
κατηγοριοποίηση του νέου κορονοϊού, αναφερόμενος στο γονιδίωμα. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19616
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19616
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Τίτλος : 
Τί περιλαμβάνει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση 
 
Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3416 

Πηγή: nooz.gr 
 
Μείωση των φορολογικών βαρών σε μισθωτούς και συνταξιούχους και 

φορολογία με συντελεστή 30% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
περιλαμβάνει η φορολογική μεταρρύθμιση που "κλείδωσε" την Τρίτη και  

αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους 2 δις ευρώ στη διετία 2013-2014. 

Σύμφωνα με το "Έθνος", πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ελαφρυνθούν 

φορολογικά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι - ως αντιστάθμισμα για τις 
επώδυνες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα -, να μην 

υπάρξουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες και να 
αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και 

επιτηδευματιών με την επιβολή ενιαίου φόρου 30% από το πρώτο ευρώ 
του εισοδήματός τους, καθώς καταργείται το αφορολόγητο. 

 
Οι αλλαγές που προωθούνται προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής: 

 
1. Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να 

μειωθούν τα φορολογικά κλιμάκια από οκτώ σε τέσσερα ή τρία και 
παράλληλα να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές.  

2. Αγρότες: Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει να μην επιβαρυνθούν 

φορολογικά οι αγρότες από την επικείμενη αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού των εισοδημάτων τους και του τρόπου φορολόγησής τους. 

3. Ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις: Το σχέδιο 
προβλέπει κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και επιβολή ενιαίου φόρου 

30% σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και στους 
ελεύθερους επαγγελματίες.  

 
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα έχουν τη δυνατότητα να 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα το 100% των ασφαλιστικών 
εισφορών και οι αμοιβές που καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους. 

 
Την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών  Γ. Στουρνάρας αναμένεται να 

ενημερώσει τους Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη, ενώ οι τελικές αποφάσεις 
αναμένεται να ληφθούν στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών την 

Πέμπτη. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3416
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3416
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Τίτλος : 
"Πράσινο φως" από Σαμαρά για τα νέα μέτρα 
 

Μέσο :  

http://www.eefam.gr/  

  

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3415 
 

Πηγή: nooz.gr 
 
"Κλείδωσαν" στη συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον 

υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα την Τρίτη - λίγες ώρες πριν την 
προγραμματισμένη γενική απεργία - τόσο το πακέτο περικοπών ύψους 

11,9 δισ. ευρώ, όσο και το φορολογικό πακέτο που αναμένεται να 
αποφέρει έσοδα ύψους 2 δις ευρώ. 

Απομένει πλέον η επικύρωσή τους από τους άλλους δύο κυβερνητικούς 
εταίρους και η δρομολόγησή τους για τη Βουλή.  

 
Την Τετάρτη ο κ. Στουρνάρας αναμένεται να ενημερώσει τους Ευ. 

Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη, εν όψει της σύσκεψης των τριών πολιτικών 
αρχηγών, πιθανότατα την Πέμπτη. 

 
Στο επώδυνο και σκληρό πακέτο, για το οποίο έδωσε το "πράσινο φως" ο 

πρωθυπουργός, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, 
όλα τα δημοσιονομικά μέτρα εκτός των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων 

(σ.σ.: μειώσεις μισθών και συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης), ενώ αποσύρθηκε η πρόταση για κλιμακούμενο έκτακτο 

φόρο, αλλά θα εφαρμοσθεί η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου στους 

ελεύθερους επαγγελματίες.  
 

Στόχος του κ. Σαμαρά είναι να εξασφαλίσει τη συμφωνία των άλλων δυο 
κυβερνητικών εταίρων, ώστε το νέο πακέτο μέτρων να κατατεθεί άμεσα 

στη Βουλή και να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό. 
 

Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά και επέλθει συμφωνία των αρχηγών, ενδέχεται 
το πακέτο των μέτρων να έχει ψηφιστεί το αργότερο έως το προσεχές 

Σάββατο 6 Οκτωβρίου. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3415
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3415
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3416
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Θεματολογία:  
Τί κρύβει ο καυγάς του ΔΝΤ με τους Ευρωπαίους 
 
Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3411 
 

Πηγή: kerdos.gr 
 
Νέα παράταση φαίνεται να λαμβάνει το θρίλερ της δόσης των 31,5 δις 

ευρώ για την Ελλάδα, μετά τον εντονότατο καυγά που ξέσπασε μεταξύ 
του ΔΝΤ και της ΕΕ σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, την 

ανάγκη νέου κουρέματος αλλά και κυρίως του ποιος θα πρέπει να καλύψει 

το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται.  

Η ένταση της διένεξης υπήρξε, μάλιστα, τόσο σφοδρή που έφερε για 
πρώτη φορά χθες σε δεύτερο πλάνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της 

ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας για την ολοκλήρωση του πακέτου 
των περικοπών.  

Η αρχή έγινε από την επικεφαλής του Ταμείου κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, η 
οποία έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι το ΔΝΤ διατηρεί τον στόχο για 

χρέος όχι υψηλότερο από 120% του ΑΕΠ το 2020 και ότι η Ελλάδα στην 
περίπτωση επιμήκυνσης του προγράμματός της αντιμετωπίζει σημαντικό 

χρηματοδοτικό κενό.  

Αφορμή των δηλώσεων Λαγκάρντ υπήρξαν ανεπίσημες διαρροές 
αξιωματούχων της ΕΕ αλλά και δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, που 

ανέβαζαν το χρηματοδοτικό κενό στην περίπτωση επιμήκυνσης στα 20 δις 
ευρώ - 30 δις ευρώ με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των 

Χριστιανοδημοκρατών Μ. Μάιστερ, να εκτιμά πως κάτι τέτοιο δεν θα 

περνούσε από το γερμανικό Κοινοβούλιο.  

Την ίδια, ωστόσο, στιγμή προέκρινε ως λύση κάλυψης του κενού την 
εμπροσθοβαρή χορήγηση οικονομικής βοήθειας από το δεύτερο πακέτο. 

«Υπολογίζουμε ότι το χρηματοδοτικό κενό που θα δημιουργηθεί αν 

πάρουμε τη διετή παράταση θα διαμορφωθεί στα 13 με 15 δις ευρώ», 

τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Ι. Στουρνάρας, 
εκτιμώντας παράλληλα ότι αυτό είναι δυνατό να καλυφθεί στο πλαίσιο του 

υφιστάμενου προγράμματος και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των 
Ευρωπαίων πολιτών.  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3411
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3411
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Στους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης αναφέρθηκε με έγγραφό 
του προς τη Βουλή και ο αν. υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, ο 

οποίος παραδέχθηκε ότι μπορεί να υπάρξει χρηματοδοτικό κενό σε 
περίπτωση επιμήκυνσης, προτείνοντας ως λύση τη μετακύλιση του χρόνου 

αποπληρωμής των ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ. 

Μέσα στο κλίμα αυτό πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ μία ακόμη 
σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον 

πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά, με αντικείμενο την οριστικοποίηση του 

πακέτου περικοπών των 11,5 δις ευρώ, τη διαμόρφωση των βασικών 
κατευθύνσεων του φορολογικού νομοσχεδίου και την εξεύρεση των 

επιπλέον 2 δισ. ευρώ από την πλευρά των εσόδων αλλά και την 
επιτάχυνση των εκκρεμών μεταρρυθμίσεων.  

Ολα, πάντως, δείχνουν ότι η δόση θα καθυστερήσει σημαντικά. Η τρόικα 

δεν αναμένεται στην Αθήνα πριν από την ερχόμενη Δευτέρα και ήδη το 
ορόσημο του Eurogroup της 8ης Οκτωβρίου δείχνει να ξεθωριάζει, καθώς 

οι περισσότεροι Ελληνες και ξένοι αξιωματούχοι φαίνεται ότι έχουν 
συμφιλιωθεί με την ιδέα της νέας αναβολής του ελληνικού ζητήματος.  

Ακόμη και αυτή η Σύνοδος Κορυφής στις 18 και 19 Οκτωβρίου μπορεί να 
περάσει χωρίς η Ελλάδα να έχει λάβει την έγκριση της νέας δόσης. Κάτι, 

που δικαιολογημένως φουντώνει τα σενάρια προηγούμενων ημερών, 
σύμφωνα με τα οποία η έκθεση αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία 

δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί πριν από τη διεξαγωγή των αμερικανικών 
εκλογών στις 6 Νοεμβρίου.  

Ισως ακριβώς για τον λόγο αυτόν κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να 
θεωρηθεί η χθεσινή, εκτός ατζέντας, συνάντηση του υπουργού 

Οικονομικών Ι. Στουρνάρα με τον πρέσβη των ΗΠΑ  Ντ. Σμιθ.  
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενστάσεις του ΔΝΤ ως προς τη βιωσιμότητα του 
ελληνικού δημόσιου χρέους δεν είναι οι μοναδικές που εκφράζονται. Σε 

πρόσφατη μελέτη του, το ΚΕΠΕ υποστηρίζει ότι η μείωση του δημόσιου 
χρέους κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2020 είναι εφικτή μόνο υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από τα οκτώ συνολικά σενάρια που αναλύει η 

μελέτη μόνο σε ένα καλύπτεται το κριτήριο της βιωσιμότητας (χρέος 
118,4% του ΑΕΠ το 2020). Στις υπόλοιπες επτά περιπτώσεις το χρέος 

μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 121,65% και 151,22% του ΑΕΠ.  

Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του καλού σεναρίου είναι: 
1. Η χρονική επιμήκυνση του προγράμματος προσαρμογής στα 4 έτη 

(2013-16) με την ανάκαμψη να έρχεται νωρίτερα απ’ ό,τι αναμένεται έως 
τώρα.  

2. Χαμηλότερο επιτόκιο του ανεξόφλητου χρέους στο 3,5%. 
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3. Η σημαντική απομείωση του αποθέματος του χρέους το 2012, κατά 45 
δισ. ευρώ αν υποτεθεί πως η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών υλοποιείται άμεσα μέσω του EFSF/ESM αντί μέσω του ελληνικού 
δημόσιου χρέους. 

4. Εσοδα από αποκρατικοποιήσεις, τα οποία μειώνουν άμεσα το υπάρχον 
απόθεμα χρέους με ρυθμό 5 δισ. ευρώ ανά έτος και 15 δισ. ευρώ 

συνολικά.  

Οπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ, με κατάλληλο συνδυασμό αυτών των 

προϋποθέσεων, οι οποίες συνθέτουν ένα πλαίσιο «διαπραγμάτευσης», 
είναι πιθανό να επιτευχθεί ο στόχος του 120,0% του χρέους/ΑΕΠ έως το 

2020 ή ακόμη και να διαμορφωθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα με 
«επιτεύξιμα» πρωτογενή πλεονάσματα.  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, υπό οποιεσδήποτε «χρήσιμες» υποθέσεις 

εργασίας (στις οποίες, δεν θα έπρεπε να παραλείψει κάποιος να 
ενσωματώσει το ενδεχόμενο «κουρέματος» του χρέους που βρίσκεται 

στην κατοχή του επίσημου τομέα, δηλ. το OSI), η απαιτούμενη 
δημοσιονομική προσαρμογή προϋποθέτει τη δημιουργία σημαντικού ύψους 

πρωτογενών πλεονασμάτων σε όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα 

προσαρμογής. 



 

[27] 
 

Θεματολογία:  

Μεγάλες απώλειες για τη γερμανική 

φαρμακοβιομηχανία (FTD) 

 
Μέσο: 
http://www.greekfinanceforum.com/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.greekfinanceforum.com/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%A

C%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BB
%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%

20%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1
%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%86%CE%B1%CF%81%

CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B

C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%28FTD%
29.html 

 
 

«Τα ελληνικά αναγκαστικά δάνεια επιβαρύνουν τους ισολογισμούς των 

φαρμακοβιομηχανιών» επισημαίνει στον τίτλο ρεπορτάζ της η γερμανική 

έκδοση των Financial Times. Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει ότι οι 

γερμανικοί φαρμακευτικοί όμιλοι υπέστησαν μεγάλες απώλειες εξαιτίας της 

οικονομικής δυσπραγίας της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι μόνο 

η εταιρία Merck απώλεσε τα 2/3 των ανοιχτών λογαριασμών της. 

Σχολιάζοντας το ίδιο ζήτημα οι FTD επισημαίνουν ότι ο τομέας της υγείας 

είναι από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της 

λιτότητας. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι το πολιτικό ερώτημα περί 

κατανομής των βαρών της κρίσης χρέους, μετατρέπεται σε ηθικό ζήτημα, 

σε ζήτημα συνείδησης «όταν», όπως γράφει, «διαμαρτύρονται οι 

καρκινοπαθείς στην Ελλάδα επειδή τα φάρμακά τους δεν είναι διαθέσιμα 

εγκαίρως ή δεν υπάρχουν καθόλου. Όταν ζωτικής σημασίας φαρμακευτικά 

προϊόντα πωλούνται μόνο έναντι μετρητών ή όταν οι γονείς εμβολιάζουν 

τα παιδιά τους μόνο εφόσον επαρκούν τα χρήματα. Κι αυτά στο μέσο της 

Ευρώπης, στην Ελλάδα, από την οποία προέρχονται λέξεις όπως η 

φαρμακευτική». 

http://www.greekfinanceforum.com/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%28FTD%29.html
http://www.greekfinanceforum.com/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%28FTD%29.html
http://www.greekfinanceforum.com/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%28FTD%29.html
http://www.greekfinanceforum.com/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%28FTD%29.html
http://www.greekfinanceforum.com/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%28FTD%29.html
http://www.greekfinanceforum.com/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%28FTD%29.html
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Οι FTD επισημαίνουν ότι στην περίπτωση της Ελλάδας οι 

φαρμακοβιομηχανίες δεν μπορούν να κατηγορηθούν για απληστία καθώς 

αποδέχθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές και πρόσφεραν 

σημαντικές εκπτώσεις. Δέχτηκαν μάλιστα, όπως αναφέρει το σχόλιο, 

ακόμη και άχρηστα ελληνικά ομόλογα ως πληρωμή. Η εφημερίδα εκφέρει 

την άποψη ότι στον τομέα της υγείας υπάρχουν περιθώρια να αποφευχθεί 

εν μέρει η σκληρότητα της εφαρμογής των μέτρων λιτότητας. Όπως 

σημειώνει, «(σ.σ. στην υγεία) περικόπτονται δαπάνες με το στιλ της 

μηχανής του γκαζόν και ταυτόχρονα το σύστημα παραμένει σε πολλά 

σημεία αναποτελεσματικό». 

  

Greek Finance Forum 
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Θεματολογία:  
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέσο: 
http://www2.rizospastis.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7057485&publDate=27/9/2012 

 

 
Στα Γιάννενα, η απεργία είχε σημαντική επιτυχία. Το εργοστάσιο της 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ SPIDER, οι ΠΙΝΔΟΣ και ΧΗΤΟΣ, 
γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, φαρμακοβιομηχανία HELP, φαρμακαποθήκη 

NEW FARM, εργαζόμενοι σε πολυκαταστήματα όπως ZARA και HΜ, τις 
τηλεπικοινωνίες VODAFONE και WIND, στο εμπόριο και τις υπηρεσίες ήταν 

ορισμένοι από τους χώρους δουλειάς στα Γιάννενα που απήργησαν. Στη 
μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Δημαρχείο συμμετείχαν 

επίσης εργαζόμενοι από τα δυο νοσοκομεία, 5μηνίτες στην κοινωφελή 
εργασία, ενώ μαχητικό ήταν το μπλοκ της ΠΑΣΕΒΕ και των μαθητών. 

Στην Αρτα ξεχώρισε η μαζική παρουσία μαθητών, καθώς και τα μπλοκ 
των εργαζομένων στα CARREFOUR και στα SPIDER STORS, ενώ και η 

αγορά κατέβασε ρολά. Πριν την απεργιακή συγκέντρωση έγινε 
περιφρούρηση στο εργοστάσιο της ΙΟΝ και κατάληψη στην εφορία. Στο 

Αγρίνιο έγινε μια από τις πιο μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις των 
τελευταίων χρόνων, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή αγροτών με 

τρακτέρ, μαθητών και γυναικών. Στην Κέρκυρα έγινε περιφρούρηση σε 7 
ξενοδοχεία. Ιδιαίτερη αισθητή ήταν η παρουσία των ξενοδοχουπαλλήλων. 

Κατέβηκαν επίσης κάτοικοι από χωριά, καθώς και από τις γειτονιές της 
πόλης με πρωτοβουλία των Λαϊκών Επιτροπών. Στην Πρέβεζα προστασία 

στα κέρδη και τα συμφέροντα της ολλανδικής μονάδας επεξεργασίας 
ψαριών ΦΟΠΕΜ παρείχε προκλητικά η αστυνομία. Κατόπιν σχετικής 

εισαγγελικής παραγγελίας βρέθηκε από το χάραμα στην πύλη του 
εργοστασίου για να υπερασπιστεί, όπως ειπώθηκε από τον επικεφαλής της 

στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, το... δικαίωμα στην εργασία. 

 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7057485&publDate=27/9/2012
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7057485&publDate=27/9/2012
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Θεματολογία:  
Σαλμάς: βάλτε πλάτη, δεν είμαστε μόνοι. 

Μέσο: 

http://www.dou.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.dou.gr/articlext.php?a=3441796 

 

Ολοκληρώνεται η σύσκεψη στην Συγγρού υπό τον Μανώλη Κεφαλογιάννη 
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά. Διάφοροι ομιλητές 

πήρα τον λόγο και αναφέρθηκαν στο ότι δεν εφαρμόζεται επακριβώς το 
προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ. Η απάντηση του Μάριου Σαλμά ήταν ότι 

η κυβέρνηση δεν είναι  
μονοκομματική και συζητούνται οι πολιτικές και οι αποφάσεις από την 

ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 

Σε αντίθεση με την χθεσινή συνάντηση η σημερινή διεξήχθη σε πολύ καλό 

κλίμα και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας έδωσε πλήρη ενημέρωση στα 
μέλη του τομέα για τις μέχρι τώρα δράσεις για την πολιτική του 

φαρμάκου, την εξυγίανση του ΕΟΠΥΥ και το πρόγραμμα συγχωνεύσεων 
των νοσοκομείων. 

Η πλειοψηφία των συνομιλητών αναφέρθηκε με θερμά λόγια για τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας με το πέρας της ενημέρωσης. 

http://www.dou.gr/articlext.php?a=3441796
http://www.dou.gr/articlext.php?a=3441796
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Θεματολογία:  
Καταρρέει και πληγώνει το κράτος – Πρόνοιας 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19611 

Τα τελευταία σκαλοπάτια της παρακμής, κατεβαίνει το σύστημα Πρόνοιας 
στην Ελλάδα. 

Στην εποχή της κρίσης, Ελληνόπουλα μένουν νηστικά σε παιδικούς 

σταθμούς της Αθήνας.  

Παιδιά με κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να πάνε σχολείο, καθώς οι 

οδηγοί ζητούν τα δεδουλευμένα τους για το 2011. 

Οι τρίτεκνοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές σε επιδόματα και παροχές, 
θυμίζοντας στους υπεύθυνους το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. 

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ομάδα πολυτέκνων πραγματοποίησε πορεία στο 
Σύνταγμα, με άδεια καροτσάκια και συνθήματα κατά της κυβέρνησης: 

'Είστε παιδοκτόνοι', ήταν το βασικό τους σύνθημα, τονίζοντας ότι με τα 

εφαρμοζόμενα οικονομικά μέτρα έχουν φτάσει στα όρια της επιβίωσής 
τους. 

Πείνα 

Όλα αυτά, ενώ ακόμη δεν είχε στεγνώσει το μελάνι των καταγγελιών, 
σύμφωνα με τις οποίες 3.650 βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται στους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων, έμειναν την Τρίτη νηστικά, 
εξαιτίας της αιφνιδιαστικής κατάληψης που έκαναν πρώην συμβασιούχοι 

στα μαγειρεία του Βρεφοκομείου! 

Οι καταληψίες διεκδικούν την επαναπρόσληψή τους στον δήμο, παρά το 

γεγονός ότι το αίτημά τους έχει απορριφθεί από το δικαστήριο. 

Τελικά, στους παιδικούς σταθμούς εστάλησαν κρύα σάντουιτς που 
προμηθεύτηκε την τελευταία στιγμή το Βρεφοκομείο και τα οποία 

εστάλησαν με τη Δημοτική Αστυνομία. 

 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19604
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19611
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Θεματολογία:  
Καταστράφηκε ολοσχερώς η Θεραπευτική Κοινότητα 
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19610 

Ολοσχερής είναι η καταστροφή του κτηρίου της Θεραπευτικής Κοινότητας 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, μετά τις αναταραχές που σημειώθηκαν στις Δικαστικές 
Φυλακές Κορυδαλλού στις 23 Σεπτεμβρίου και την πυρκαγιά που 

εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τα οποία ουδεμία σχέση 
είχαν με το θεραπευτικό πρόγραμμα.  

Μετά την καταστροφή των εγκαταστάσεων η λειτουργία της Κοινότητας 

μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο των Φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος 

χρησιμοποιείται από το ΚΕΘΕΑ για την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής. Η προσωρινή αυτή διευθέτηση αποτελεί λύση ανάγκης, 

αφού ο χώρος δεν πληροί τις προϋποθέσεις φιλοξενίας και απρόσκοπτής 
λειτουργίας μιας Θεραπευτικής Κοινότητας. 

 
Η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Ανδρικές Φυλακές 

Κορυδαλλού, βρίσκεται εντός ισογείου χώρου επιφάνειας 300 περίπου μ2, 
ο οποίος είχε ανακαινισθεί πλήρως το 2008 με μέριμνα και πόρους του 

ΚΕΘΕΑ και με τη συμμετοχή συνεργείων κρατουμένων της φυλακής. 
 

Από την πυρκαγιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά το χώρο της Θεραπευτικής 
Κοινότητας. Συγκεκριμένα, πέρα από την ολοκληρωτική καταστροφή του 

εξοπλισμού που βρισκόταν εντός του χώρου (έπιπλα, γραφεία, ηλεκτρικές 
συσκευές κ.λπ.), εντοπίζονται μεγάλες βλάβες σε δομικά στοιχεία του 

κτηρίου (τοιχοποιίες, επιχρίσματα κ.λπ.), ενώ έχουν καταστραφεί πλήρως 

οι ξύλινες κατασκευές (ντουλάπες, κουζίνα, κουφώματα) και τα δίκτυα 
(ηλεκτρικά, υδραυλικά, τηλεφώνου κ.λπ.). 

 
Η Θεραπευτική Κοινότητα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή και το 

συνολικό κόστος για την αποκατάσταση του κτηρίου και του εξοπλισμού 
ανέρχεται περίπου σε 300.000€. 

 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19604
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19610
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Θεματολογία:  
Ο Dr. Srini Pillay, Καθηγητής στο Harvard και 
πρωτοπόρος ερευνητής στις νευροεπιστήμες, ομιλητής σε 
Σεμινάριο Ηγεσίας στην Αθήνα 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19604 

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Καθηγητής της Ψυχιατρικής στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ, ειδικός σε διαταραχές στρες 

και φόβου, Dr. Srini Pillay, έρχεται στην Ελλάδα. Ο Dr. Pillay θα είναι ο 
αποκλειστικός ομιλητής στο καινοτόμο Σεμινάριο Ηγεσίας που διοργανώνει 

η εταιρεία συμβούλων SARGIA Partners στις 16 Οκτωβρίου στο 
ξενοδοχείο Hilton Athens, με θέμα:  

Build Resiliency > Get your Brain in the game! 

Ενισχύστε την προσαρμοστικότητά σας - Βάλτε το μυαλό σας στο 
παιχνίδι 

Ο Dr. Srini Pillay, στρατηγικός συνεργάτης της SARGIA Partners, 

συνδυάζοντας τις γνώσεις του στην επιστήμη του εγκεφάλου και την 
ψυχολογία, μεταφέρει τη 18χρονη εμπειρία του στον χώρο του επιχειρείν 

για την ανάδειξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού.  

Απευθυνόμενος σε στελέχη επιχειρήσεων, ο Dr. Srini Pillay θα αναπτύξει 
και θα αναλύσει πρωτοπόρες τεχνικές, βασισμένες στη δομή του 

ανθρώπινου εγκεφάλου, προκειμένου να συμβάλουν στην: 

 Ανάπτυξη της ικανότητας αυτοελέγχου και διαχείρισης του στρες και 
του φόβου  

 Καλύτερη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική διαχείριση 
συγκρουσιακών καταστάσεων  

 Βελτίωση της συναισθηματικής και γνωστικής ενσυναίσθησης  

 Προσωπική ενδυνάμωση μέσα από την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση απρόσμενων δυσκολιών και προκλήσεων.  

Μέσα από αυτό το διαδραστικό και βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 6 

ωρών, ο Dr. Pillay, θα δείξει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν, όχι μόνο 
να αντιμετωπίσουν το στρες και τυχόν φόβους που δημιουργούνται λόγω 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19604
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19604
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του σύγχρονου ανταγωνιστικού και ανασφαλούς περιβάλλοντος, αλλά 
κυρίως πώς να «ξεκλειδώσουν τις κρυμμένες δυνάμεις» που έχουν 

μέσα τους και να αναδείξουν τις ενεργές εκείνες δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων και την επίτευξη ατομικών και 

εταιρικών στόχων.  

Με τη διοργάνωση αυτού του Σεμιναρίου, η SARGIA Partners, 
πρωτοπόρος εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης στελεχών, 

άμεσα συνδεόμενες με την επιχειρησιακή στρατηγική, αναλαμβάνει μια 

σημαντική πρωτοβουλία απευθυνόμενη στον επιχειρηματικό κόσμο της 
χώρας, στοχεύοντας στη βελτιώση του κλίματος σε έναν νευραλγικό για 

την οικονομία τομέα.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
κ. Εύη Τσιλίκη SARGIA Partners 210-8920951, 

e.tsiliki@sargiapartners.com  

Για δηλώσεις συμμετοχής: 

http://www.leadershipseminars.gr/  

Facebook Page: 
http://www.facebook.com/LeadeshipSeminars 

 

mailto:e.tsiliki@sargiapartners.com
http://www.leadershipseminars.gr/
http://www.facebook.com/LeadeshipSeminars
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Θεματολογία:  
Στη Μετφορμίνη το μυστικό για την καταπολέμηση του 
καρκίνου; 

Μέσο: 
http://www.skai.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.skai.gr/news/health/article/213308/sti-metmorfini-to-

mustiko-gia-tin-katapolemisi-tou-karkinou-/ 

 
 

Σε ένα πάμφθηνο φάρμακο για το διαβήτη, που κυκλοφορεί από το 1958, 

ίσως βρίσκεται το μυστικό για τη θεραπεία πολλών ειδών καρκίνου, όπως 

του μαστού, του εντέρου και του προστάτη. 

 

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Μετφορμίνη (Metformin), που 

χρησιμοποιείται ευρέως για να μειώσει το ποσοστό ζαχάρου στο αίμα, είναι 

το αντικείμενο τουλάχιστον 50 ερευνών για τον καρκίνο παγκοσμίως, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες της αμερικανικής κυβέρνησης.  

 

Οι έρευνες ξεκίνησαν αφότου οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η 

Μετφορμίνη εμπόδισε τη δημιουργία όγκων σε ποντίκια, ενώ όσοι έπασχαν 

από διαβήτη και έπαιρναν το συγκεκριμένο φάρμακο, είχαν λιγότερες 

πιθανότητες να αναπτύξουν κακοήθειες, από τους διαβητικούς που δεν 

έπαιρναν Μετφορμίνη .  

 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν οι τελευταίες δοκιμές αποδειχθούν 

επιτυχείς, το φάρμακο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα φθηνό όπλο 

ενάντια σε δεκάδες αρρώστιες, μεταξύ των οποίων οι καρκίνοι του 

παγκρέατος και των ωοθηκών.  

 

Τονίζεται ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

 

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στις περισσότερες αναπτυγμένες 

χώρες, και σκοτώνει περίπου έναν στους οκτώ ανθρώπους... 

 

Η Μετφορμίνη, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2911, είναι το έβδομο πιο 

«δημοφιλές» φάρμακο στις ΗΠΑ.  

 

Σύμφωνα με την Donghui Li από το MD Anderson Cancer Center στο 

http://www.skai.gr/news/health/article/213308/sti-metmorfini-to-mustiko-gia-tin-katapolemisi-tou-karkinou-/
http://www.skai.gr/news/health/article/213308/sti-metmorfini-to-mustiko-gia-tin-katapolemisi-tou-karkinou-/
http://www.skai.gr/news/health/article/213308/sti-metmorfini-to-mustiko-gia-tin-katapolemisi-tou-karkinou-/
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Χιούστον, η Μετφορμίνη είναι ένα ασφαλές και φθηνό φάρμακο, ενώ οι 

ασθενείς που το λαμβάνουν είχαν 60% λιγότερες πιθανότητες να 

εμφανίσουν καρκίνο στο πάγκρεας. Πάντως, τόνισε ότι το φάρμακο δεν 

ήταν αποτελεσματικό για όσους είχαν ήδη προσβληθεί από καρκίνο στο 

πάγκρεας και είχαν εμφανίσει μεταστάσεις, ωστόσο σύμφωνα με τις 

μελέτες τους, κατάφεραν να ζήσουν λίγους μήνες παραπάνω από όσους 

δεν έπαιρναν Μετμορφίνη.  

 

Σύμφωνα με τον Dario Alessi, από το University of Dundee, τα ποντίκια 

που είχαν την τάση να εμφανίσουν όγκο και έπαιρναν μετμορφίνη, είχαν 

30-40% πιθανότητες να καθυστερήσουν στην εμφάνιση του όγκου. Όπως 

είπε, ενδεχομένως η Μετφορμίνη να μπορεί να σταματά τα καρκινικά 

κύτταρα, πριν γίνουν όγκοι. 


