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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Παρασκευή 08/02/2013 

 

Τίτλος : 
 

Tο νέο Μεσοπρόθεσμο προβλέπει μέτρα 13,35 δισ. 
ευρώ  
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/t-
1335.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+M
edispin+(MEDISPIN) 
 
Κατατέθηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. 
Σταϊκούρα η επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016. 
 
Το νομοσχέδιο προβλέπει πως ειδικά για το 2013 τα ανώτατα όρια των δαπανών των 
υπουργείων, των Περιφερειακών υπηρεσιών, και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
μειώνονται λόγω της εκτιμώμενης καταβολής μειωμένων δαπανών για τόκους κατά 
2,5 δισ. ευρώ. 
 
Για το 2014 επαναπροσδιορίζεται το ανώτατο όριο δαπανών των υπουργείων με 
μείωση τόσο των πρωτογενών δαπανών κατά 32 εκατ. ευρώ, όσο και των δαπανών 
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για την πληρωμή τόκων κατά 2,9 δισ. ευρώ. 
 
Έτσι, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αναμένονται στα 53,4 δισ. ευρώ το 
2013, στα 50,1 δισ. ευρώ το 2014, στα 49,8 δισ. ευρώ το 2015 και στα 49,6 δισ. 
ευρώ το 2016. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να 
ανέλθουν στα 45,6 δισ. ευρώ το 2013, στα 44,9 δισ. ευρώ το 2014, το 2015 σε 45,2 
δισ. ευρώ και το 2016 στα 46,2 δισ. ευρώ. 
 
Το ΑΕΠ σε απόλυτα νούμερα αναμένεται να μειωθεί από τα 183 δισ. ευρώ το 2013 
στα 182,6 δισ. ευρώ το 2014 για να ανέλθει στα 187,8 δισ. ευρώ το 2015 και στα 
196 δισ. ευρώ το 2016. 
 
Το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 4,3% του ΑΕΠ το 2013 (7,9 
δισ. ευρώ), στο 2,8% το 2014 (5,1 δισ. ευρώ), στο 3,7% του ΑΕΠ το 2015 (6,9 δισ. 
ευρώ) και στο 2,3% του ΑΕΠ το 2016 (4,5 δισ. ευρώ). 
 
Το πρωτόγεννες πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2013 θα διαμορφωθεί στο 
0,3% του ΑΕΠ το 2013 ( 489εκατ. ευρώ), στο 2,4% το 2014 (4,4 δισ. ευρώ), στο 
2% του ΑΕΠ το 2015 (3,6 δισ. ευρώ) και στο 3,2% του ΑΕΠ το 2016 (6,35 δισ. 
ευρώ). 
 
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί το 2013 στα 318 δισ. 
ευρώ ή στο 174,2% του ΑΕΠ, να αυξηθεί οριακά στα 319 δισ. ευρώ ή στο 174,7% 
του ΑΕΠ το 2014 και να αποκλιμακωθεί στο 171,5 δισ. ευρώ το 2015 (322 δισ. 
ευρώ) και στο 164% του ΑΕΠ το 2016 (322,3 δισ. ευρώ). 
 
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης οι προβλέψεις του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 αναφορικά με το 

δημοσιονομικό έλλειμμα δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση από την 
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού κλάδου της οποίας η καταγραφή και αποτίμηση 
από τις αρμόδιες στατιστικές αρχές είναι σε εξέλιξη. 
 
Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής προβλέπει μέτρα 13,35 δισ. 
ευρώ από τις επικαιροποιημένες δημοσιονομικές παρεμβάσεις της περιόδου 2013 -
2016, εκ των οποίων τα 9,5 δισ. ευρώ αφορούν στο 2013 και μέτρα ύψους 3,7 δισ. 
ευρώ το 2014. 
 
Το υπουργείο Οικονομικών στην αιτιολογική έκθεση αφήνει ανοικτό ο ενδεχόμενο 
νέο παρεμβάσεων σημειώνοντας τα εξής: «Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση Εθνικής 
Ευθύνης πιστεύει, μετά και τις θετικές ενδείξεις για τη δημοσιονομική επίδοση του 
2012, ότι η εξέλιξη της εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής κατά 
τη διετία 2013-2014, με την έμφαση που θα δοθεί σε διαρθρωτικού χαρακτήρα 
παρεμβάσεις και ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, θα καλύψει τη μικρή 
δημοσιονομική διόρθωση που ενδέχεται να προκύψει την περίοδο 2015-2016, 
σύμφωνα με το σενάριο του ΜΠΔΣ». 
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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Τίτλος : 

Προκαταρκτική εξέταση για τις ελλείψεις αίματος στα 
νοσοκομεία 

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα : 

http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-

post_7526.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee

d:+Medispin+(MEDISPIN) 

Οι δραματικές ελλείψεις σε αίμα που παρατηρούνται στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα 

να αναβάλλονται ακόμη και οι προγραμματισμένες μεταγγίσεις των πασχόντων από 

Μεσογειακή Αναιμία, με άμεσο κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή, προκάλεσαν την 

παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. 

 

Μετά την κραυγή αγωνίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή 

Αναιμία για το πρόβλημα της έλλειψης αποθεμάτων αίματος διατάχθηκε από την 

Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 

 

Όπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία 

(ΠΑΣΠΑΜΑ), οι διαστάσεις του προβλήματος είναι τόσο μεγάλες ώστε στη Μονάδα 

Μεσογειακής Αναιμίας του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών να αναβάλλονται οι 

μεταγγίσεις. 

 

Και αν βέβαια λάβει κανείς υπόψη του ότι οι μεταγγίσεις αίματος γίνονται κατά μέσο 

όρο κάθε 15 μέρες και κρατούν στη ζωή τους ασθενείς, σύμφωνα με τον ΠΑΣΠΑΜΑ, 

υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Για το λόγο αυτό ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία απευθύνει έκκληση σε όλους τους 

πολίτες να βοηθήσουν δίνοντας αίμα. 

 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
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Κυριακή 10/02/2013 

 

Τίτλος : 
«Η υγεία και τα μάτια μας, λοιπόν… 
Του Λεωνίδα Γρηγοράκου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Βουλευτής Λακωνίας ΠΑΣΟΚ. 

Μέσο :  
http://www.moriasnow.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

 

http://www.moriasnow.gr/article/i-ygeia-matia-mas-

loipon?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter  

 
 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η βαθιά οικονομική κρίση των 

τελευταίων χρόνων έχει πλήξει σημαντικό αριθμό πολιτών, αλλά και καίριους τομείς 

της κοινωνικής μας οργάνωσης. Τα προβλήματα που έχουν προκληθεί ανέδειξαν τις 

ανεπάρκειες, τις δυσλειτουργίες, καθώς και την ατροφία του υποτυπώδους Κράτους 

Πρόνοιας που διαθέτουμε. 

Σήμερα, η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει επαρκείς υπηρεσίες 

υγείας δοκιμάζεται σκληρά. Παρακολουθώντας από κοντά τα όσα συμβαίνουν στο 

χώρο αυτό, βλέπουμε να αναπτύσσονται παράδοξες ενέργειες οι οποίες θέτουν 

κρίσιμα ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας. 

Αξιοποιώντας τις συνθήκες κρίσης που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα και στην 

κοινωνία, κάποιοι επιτήδειοι προσπαθούν να προωθήσουν τις δικές τους ιδιοτελείς 

επιδιώξεις, αδιαφορώντας προκλητικά για το δημόσιο συμφέρον. Κάποιοι 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας καταφεύγουν σε 

συγκεκριμένες μεθοδεύσεις, θέλοντας να ενισχύσουν την παρουσία τους στον 

ευαίσθητο αυτό χώρο. 
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Έτσι, παρά τα οικονομικά προβλήματα που έχει ο χώρος τους, δεν σταματούν να 

προγραμματίζουν τα μεγάλα super markets της υγείας, τα οποία θα κυριαρχήσουν 

τα προσεχή χρόνια στην Ελλάδα. Σκέψη οξύμωρη και αντιφατική, αφού σήμερα οι 

περισσότεροι από αυτούς έχουν μπει στο άρθρο 99, αφού το επιτρέπει ο νόμος, για 

να μην γίνουν και αυτοί ένα από τα θύματα του συστήματός τους. 

Όμως, η αλήθεια είναι άλλη. Στην Ελλάδα υπήρχε πάντοτε το πρόβλημα της 

ασυνέχειας που χαρακτήριζε τις πολιτικές υγείας. Είναι ένα πρόβλημα που ακόμα δεν 

έχει βρει τη λύση του. Γιατί το πολιτικό σύστημα με τις πρακτικές τύπου «Δώστα 

Όλα», σε συνδυασμό με τα «πιράνχας της υγείας», συνέτειναν στη διάλυση, την 

φτωχοποίηση, την γήρανσή του και οδήγησαν στη μετανάστευση όλο το φρέσκο 

επιστημονικά και ηλικιακά δυναμικό του. Με την πολιτική του νοικοκυρέματος που 

αναμφισβήτητα πρέπει να υπάρξει, μεταβαίνουμε σταδιακά στο άλλο άκρο, του 

«Κόψτα Όλα» και μάλιστα κάτω από μια οριζόντια λογική. 

Ένα τέτοιο τοπίο στο χώρο της υγείας φαντάζει αποκαλυπτικό. Είναι, όμως, το 

παρόν που ζούμε και το μέλλον που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Σε αυτόν τον 

επερχόμενο Αρμαγεδδώνα της Υγείας, θα επικρατεί ένας φαύλος κύκλος, από τη 

στιγμή που το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας θα το διαχειρίζεται ο ιδιωτικός τομέας, 

ο οποίος θα μπορεί να δηλώνει μία εικονική πτώχευση εκβιάζοντας το Δημόσιο να 

αναλάβει τις ευθύνες του. Έτσι, για άλλη μια φορά, το υγειονομικό σύστημα θα είναι 

εκτεθειμένο στην ασυδοσία και στην ισχύ του περίφημου νόμου της αγοράς. 

Ο «ακριβός» άρρωστος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο μακροχρόνια άνεργος, ο ανασφάλιστος δεν 

είναι «καλός πελάτης» και επιλογή του ιδιωτικού τομέα και θα παραπέμπεται στα 

δημόσια νοσοκομεία, τα οποία σε μερικά χρόνια δε θα είναι παρά μόνο μερικά μικρά 

νοσοκομεία της Αθήνας, των μεγάλων πόλεων και της επαρχίας, χωρίς την επάρκεια 

παρεχόμενων υπηρεσιών αφού τα μεγάλα και πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία (οι 

φρεγάτες, τα αντιτορπιλικά του Ε.Σ.Υ. και όλα τα Πανεπιστημιακά) θα έχουν 

παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Εδώ, ας αφήσουμε την φαντασία κάποιων να οργιάσει… 

Αν πράγματι θέλουμε η υγεία να μείνει μακριά από κερδοσκοπικά παιχνίδια, 

οφείλουμε να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Διαφορετικά θα μετατρέψουμε την 

υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη σε πολιτική φαντασίωση. Άλλα θα 

λέμε, άλλα θα πράττουμε. 
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Αναμφίβολα το Ε.Σ.Υ. χρειάζεται αλλαγές, όχι με σκοπό να το αποδομήσουμε, αλλά 

να το επαναθεμελιώσουμε, λαμβάνοντας υπόψη μας τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, 

αλλά και την υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε χωρίς ταλαντεύσεις και ιδεοληψίες 

τη δημοσιονομική εξυγίανση. 

Η Υγεία είναι ο δείκτης εξανθρωπισμού και πολιτισμού για την κάθε κοινωνία. Αυτός 

μας υπενθυμίζει το χρέος που έχουμε απέναντι στη χώρα και στους πολίτες. 

Η Υγεία και τα μάτια μας, λοιπόν… 
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Τίτλος : 
Σύσσωμος ο Ιατρικός Κόσμος στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ 
ψήφισε την άμεση αλλαγή που χρειάζεται η Πολιτική της Υγείας 
μέσω της αλλαγής στην Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 

 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

 
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_6872.html 
 
Κοινή απαίτηση: αξιοπρεπείς αμοιβές και εργασιακοί όροι στους γιατρούς 
Νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ και δυνατότητα νέων θέσεων εργασίας για όλους τους 
γιατρούς 
 
Τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθεί το οδυνηρό 
μέλλον που προδιαγράφεται στην Υγεία για παρόχους και ασφαλισμένους συζήτησαν 
εκτενώς οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας στην τακτική γενική 
συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) που πραγματοποιήθηκε χθες 
9/2/2013 με την καθολική συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ιατρικών συλλόγων 
της χώρας. 
 
Μετά από 14 ώρες συζήτησης και τοποθετήσεων επί όλων των θεμάτων που 
απασχολούν τον ιατρικό κόσμο, τα μέλη της γενικής συνέλευσης κατέληξαν σε 
ψήφισμα σειράς αποφάσεων εμμένοντας: 1) στην άμεση εξόφληση των οφειλών 
προς τους ιατρούς χωρίς εκπτώσεις και «κουρέματα», 2) στην άμεση επιχορήγηση 
από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, 3) στην 
αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης για απευθείας εισροή στον ΕΟΠΥΥ των 
ασφαλιστικών εισφορών υγείας, 4) στον αναλογικό επιμερισμό της περιουσίας και 
των αποθεματικών των επί μέρους ταμείων του ΕΟΠΥΥ,5) στην ανακεφαλαιοποίηση 
των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων,6) στις Συλλογικές σύμβασεις του ΕΟΠΥΥ 
με τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Ιατρικού Συλλόγους, 7) στην ελεύθερη επιλογή 
ιατρού και κατά πράξη και περίπτωση με αμοιβή όχι μικρότερη των 20 ευρώ για 
όλους τους ιατρούς, 8) στη διασφάλιση της λειτουργίας των σταθερών δομών του 
ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση της Π.Φ.Υ., 9) στην καθιέρωση του 
απαιτούμενου χρόνου εξέτασης των ασθενών ανά ραντεβού στα 20 λεπτά, 10) στην 
ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων με 
δυνατότητα σύμβασης όλων των εργαστηρίων, 11) στην ολοκληρωμένη 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση χωρίς κωλύματα , 12) στην κατάργηση του Ν. 
3919/2011 με την ψευδεπίγραφη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, 13) 
στην καθιέρωση θεραπευτικών πρωτόκολλων και στον έλεγχο της φαρμακευτικής 
δαπάνης με επιστημονικά κριτήρια,14) στην άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε 
κανένα φάρμακο να μην χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή. Κάθετη είναι η θέση του 
ιατρικού κόσμου και στην άρνηση της συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας 
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που σηματοδοτεί την αδυναμία ελέγχου του θεράποντος ιατρού στις παρενέργειες ή 
την υποθεραπεία του αρρώστου του. 
 
Εκτενής ήταν η συζήτηση για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης των 
νοσοκομειακών δομών, με τις δραματικές ελλείψεις σε φάρμακα και υλικά, τη 
μεγάλη μείωση των αποδοχών που φτάνει το 45-50% και τις κενές θέσεις στο ΕΣΥ 
που αποδυναμώνουν σφόδρα τη νοσοκομειακή περίθαλψη και παράλληλα ωθούν το 
νέο ιατρό στην ανεργία και τη μετανάστευση. Απαραίτητη κρίθηκε η αναμόρφωση 
του συστήματος προμηθειών, η δημιουργία νέων ασφαλιστικών ΚΕΝ με την 
αποτίμηση της πραγματικής τους αξίας και η πλήρωση των κενών θέσεων του ΕΣΥ 
και των Κέντρων Υγείας 
 
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κος Γιωργος Πατούλης τόνισε στο 
λόγου του την κοινωνική και ανθρωπιστική επιταγή που αποτελεί για την ηγεσία του 
ΥΥΚΑ η κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η δυνατότητα νοσηλείας 
των ανέργων και των εκατοντάδων χιλιάδων φτωχών ανασφάλιστων ασθενών, που 
σήμερα εξυπηρετούνται από γιατρούς εθελοντές στους οποίους το ελληνικό κράτος 
δεν είπε ούτε ένα δημόσιο ευχαριστώ. Επίσης, ο κος Πατούλης τόνισε το δέον ενός 
υγειονομικού χάρτη που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανθρωπογεωγραφικές 
ανάγκες του πληθυσμού μας και το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησαν οι πολιτικοί και οι 
πολιτικές τους το πιο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, τους 
γιατρούς της Ελλάδας, όταν το 37,51% στην Αθήνα είναι άνεργοι και 
υποαπασχολούμενοι. Μιλώντας για τις θέσεις εργασίας και τον ΕΟΠΥΥ, δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «ή θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να ανοίξει τις πόρτες του και να δώσει 
ισότιμη δυνατότητα σύμβασης σε όλους τους γιατρούς ή θα πρέπει να αποχωρήσουν 
και οι γιατροί που είναι τώρα συμβεβλημένοι, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι όροι 
και οι προϋποθέσεις στο εργασιακό και λειτουργικό σύστημα του Οργανισμού» 
 
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο καυτό θέμα 
του ΤΣΑΥ που πλήττει τον ιατρικό κόσμο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι γιατροί 
σήμερα δε μπορούν να πάρουν ούτε τα φάρμακά τους…». Παράλληλα ο κος 
Πατούλης μίλησε για την τεράστια καθυστέρηση του ΤΣΑΥ στην καταβολή 
συντάξεων που ξεπερνά τους 18 μήνες, τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που 
προκαλεί αδυναμία ελέγχου των οφειλετών, και τις τραγικές συνθήκες στην 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων υγειονομικών: «Ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από το Ελεγκτικό Συμβούλιο 5ετή έλεγχο στο ΤΣΑΥ για το 
τι απέγιναν τα χρήματά μας, όταν από 1 δις ευρώ αποθεματικό, το σημερινό ποσό 
δεν ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια. Θα κινηθούμε νομικά βάσει εισαγγελικής 
παρέμβασης, για τον οικονομικό έλεγχο του ΤΣΑΥ, από την εποχή των ομολόγων 
μέχρι σήμερα. Δε θα επιτρέψουμε ουτε ένα ευρώ να πάει χαμένο όταν οι γιατροί μας 
δε μπορούν να πάρουν φάρμακα για τα παιδιά τους από το ταμείο τους, όταν οι 
συνταξιούχοι μας είναι 1,5 χρόνο απλήρωτοι. Πρέπει οι ιθύνοντες να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους και να δώσουν εδώ και τώρα λύση» 
 
Κατά τη συνέλευση συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του ΤΣΑΥ, με προέχουσα την 
αναγκαιότητα πλαισίωσης με πρόσθετο προσωπικού στο ΤΣΑΥ και η παράλληλη 
ανάκληση των αποσπάσεων προσωπικού του από τις άλλες υπηρεσίες, την ανάθεση 
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της εργασίας εκκαθάρισης συνταξιοδοτικών φακέλων και του ελεγκτικού έργου σε 
ιδιωτικούς φορείς βάσει νομοθετικής ρύθμισης, την άμεση απόδοση στο ΤΣΑΥ των 
ασφαλιστικών εισφορών των υγειονομικών που παρακρατούνται από τον ΕΟΠΥΥ, 
και την εξαίρεση των μονοσυνταξιούχων από τις μειώσεις συντάξεων, καθόσον αυτοί 
προέρχονται από προαιρετικές εισφορές των υγειονομικών κατά μήνα. 
 
Ο κος Πατούλης, κλείνοντας την τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση, μίλησε για 
την άδικη στοχοποίηση όλων των γιατρών που δίνουν καθημερινά τη μάχη της ζωής 
και του θανάτου δίπλα στον άρρωστό τους, πολλές φορές μακροχρόνια απλήρωτοι, 
πολλές φορές εθελοντικά, πολλές φορές με αυταπάρνηση, έχοντας πρότερο μέλημα 
τη διαφύλαξη της υγείας και γης ζωής του κάθε ασθενή. Σε όλους αυτούς τους 
γιατρούς οφείλει το κράτος ένα μεγάλο ευχαριστώ. 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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Τίτλος : 
Δυτική Ελλάδα: Δεύτερη στις κλειστές κλίνες ΜΕΘ η 6η ΥΠΕ - 
Οδύσεια η αναζήτηση κρεβατιού 
 
Μέσο :  
 
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/6.html 
 
 

25 κλειστά κρεβάτια με άμεσο κίνδυνο να αυξηθούν από τη λήξη συμβάσεων 
γιατρών και νοσηλευτών 
 
 
 «Κοντά μια εβδομάδα ψάχναμε, με αγωνία, ελπίζοντας να βρεθεί κρεβάτι εντατικής. 
Κάναμε αμέτρητα τηλεφωνήματα σε αρμόδιους και μη, απευθείας και μέσω φίλων. 
Αρχίσαμε την αναζήτηση από την Κυριακή. Μόλις εγχειρίστηκε η μάνα μου, το 
όνομά της προστέθηκε σε μια λίστα αναμονής περίπου 60 ασθενών, που όλοι τους 
χρειάζονταν επειγόντως να μπουν σε ΜΕΘ. Τελικά, ελάχιστοι βρήκαν κρεβάτι 
έγκαιρα. Οι υπόλοιποι, μαζί και η μάνα μου, δεν τα κατάφεραν... 
 
Θα 'πρεπε ίσως να θυμώσω, να φωνάξω, να αναζητήσω ευθύνες. Δεν έχω, όμως, 
τέτοια διάθεση. Θέλω μόνο να μη συμβεί αυτό σε άλλους», λέει στο «Εθνος της 
Κυριακής», ο δημοσιογράφος Γιώργος Παντούλας. 
 
Πρόκειται για έναν ακόμη άτυχο πολίτη, ο οποίος μέσα από την εξιστόρηση της 
προσωπικής του εμπειρίας για τον βαθμό που το σύστημα Υγείας «ανταποκρίθηκε» 
στο δικό του «SOS» για να σωθεί η μητέρα του, περιγράφει τον εφιάλτη και την 
απελπισία που ζουν χιλιάδες οικογένειες κάθε χρόνο. 
 
Να εκλιπαρούν απεγνωσμένα, για ένα κρεβάτι εντατικής, που το δικαιούνται, για να 
σώσουν τον άνθρωπό τους και να βλέπουν τις ελπίδες τους να σβήνουν άδικα αφού 
δεκάδες κρεβάτια ΜΕΘ παραμένουν κενά επειδή δεν υπάρχει προσωπικό για να τα 
«στελεχώσει». Και όσο καθυστερεί να δοθεί λύση, χάνονται ζωές, που μπορούσαν 
να σωθούν. 
 
 
ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘ 
 
«Δεν είμαστε εμείς θεοί για να επιλέγουμε ποιος θα ζήσει» 
 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/6.html
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«Η χώρα διαθέτει μόνο 540 κλίνες ΜΕΘ 
σε λειτουργία και έχει πάλι, μετά από χρόνια, 154 κλειστές και αναξιοποίητες κλίνες, 
που έχουν κοστίσει ακριβά στον Ελληνα φορολογούμενο», δηλώνει στο «Εθνος της 
Κυριακής» ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθυντής ΜΕΘ στο «Π. Ν. 
Αττικόν» και πρόεδρος της ΕΕΕΘ Απόστολος Αρμαγανίδης. 
 
«Ηδη λήγουν οι συμβάσεις άλλων 120 τουλάχιστον νοσηλευτών και 50 γιατρών, οι 
οποίες, εάν δεν ανανεωθούν, θα οδηγήσουν στο κλείσιμο και άλλων περίπου 50 
κλινών τους επόμενους μήνες. Δεν πετάμε στα σύννεφα για τις οικονομικές 
δυνατότητες του υπουργείου Υγείας και δεν ζητάμε στη φάση αυτή τον διπλασιασμό 
των κλινών ΜΕΘ της χώρας, που είναι απαραίτητος για να πιάσουμε ως χώρα τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο κλινών ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους (σ.σ.: 11,5 στην Ευρώπη 
έναντι 6 στην Ελλάδα). 
 
Καθημερινό φαινόμενο οι λίστες αναμονής για μία κλίνη εντατικής που είναι 30 με 40 
την ημέρα και συχνά περισσότερο, όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα που 
έφτασαν σε μία ημέρα τις 63! Ζητάμε, ως εντατικολόγοι, αρχικά να σταματήσει ο 
κατήφορος και να μην κλείσουν άλλες κλίνες ΜΕΘ. Δεν είμαστε εμείς θεοί, για να 
επιλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει! Ολοι όσοι τη χρειάζονται, 
δικαιούνται να έχουν αυτήν τη φροντίδα. Η απειλή της γρίπης έγινε αφορμή να 
κινητοποιηθεί η πολιτεία και να λειτουργήσουν οι μισές από τις 150 κλειστές κλίνες 
που διέθετε η χώρα το 2009, κύρια με συμβασιούχους γιατρούς και νοσηλευτές. 
Αγοράστηκαν πανάκριβα μηχανήματα για περίπου 70 κλειστές κλίνες που 
απαιτούσαν συμπληρωματικό εξοπλισμό για να λειτουργήσουν. Με την οικονομική 
κρίση σταμάτησαν οι προσλήψεις, ακόμη και οι διορισμοί των προσληφθέντων. Δεν 
ανανεώθηκαν πολλές συμβάσεις. Δεν αντικαταστάθηκαν όσοι αποχώρησαν και 
σήμερα είμαστε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, στις 154 κλίνες ΜΕΘ κλειστές, με 
κίνδυνο να φτάσουν σύντομα στις 200», καταλήγει ο καθηγητής Α. Αρμαγανίδης. 
 

http://www.patrastimes.gr/img/10-17.JPG
http://www.patrastimes.gr/arthro.php?id=34374
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Τίτλος : 
 
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ: Προτάσεις προς ΗΔΙΚΑ για το συστημα 
Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  
 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_7499.html 

 
 
Το Κίνημα Νέων Ιατρών (ΚιΝΙ - http://medkinima.blogspot.gr/) είναι μια οντότητα 
που συσπειρώνει περίπου 5500 ιατρούς διαδικτυακά αλλά και δια ζώσης. Νέοι ιατροί 
(αγροτικοί, ειδικευόμενοι, ειδικοί του ΕΣΥ ή ιδιώτες) που ανησυχούν για την 
κατάσταση της Υγείας στην χώρα μας. Νέοι ιατροί που γνωρίζουν στο πετσί τους τα 
προβλήματα, τις ελλείψεις, τα λάθη καλύτερα από κάθε άλλον. 

 
Ομολογουμένως, η αποστροφή για την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ υπήρξε διάχυτη στις 
τάξεις μας απ' αρχής... Όχι φυσικά λόγω μη εξοικείωσης με τους Η/Υ (αρκετοί 
ανάμεσά μας εξάλλου έχουν και επαγγελματική εμπειρία σε ηλεκτρονικά 
πληροφοριακά συστήματα) ή κάποιου ακαθόριστου τύπου σκοτεινών συμφερόντων 
ή έστω οπισθοδρομικής διάθεσης.Η δυσαρέσκειά μας προέκυπτε και προκύπτει από 
την καθημερινή μας τριβή με αυτό το σύστημα και η έμπτρακτη αναγνώριση των 
ελλείψεων, λαθών, κενών και αντιπαραγωγικών πρακτικών του. Η πρόσφατη εκ νέου 
“αναβάθμιση” του συστήματος αυτού και τα απαράδεκτα προβλήματα που 
προέκυψαν εξ αυτής για πολλές μέρες ήταν για εμάς η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι. Επειδή δεν πιστεύουμε στον στείρο καταγγελτικό λόγο χάριν “αγωνιστικών 
δαφνών”, επειδή θέλουμε η Υγεία να επωφελείται από τις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις, συλλέξαμε τα κυριότερα προβλήματα που αναγνωρίζουμε στην παρούσα 
εφαρμογή και προτείνουμε για κάθε ένα από αυτά σαφείς τεχνικές λύσεις. Καλείστε 
λοιπόν σε έναν ανοιχτό, δημόσιο και τεχνικά εμπεριστατωμένο διάλογο επ' αυτών 
των προτάσεων. 
 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_7499.html
http://photo.blogpressapp.com/photos/13/02/10/s_817.jpg
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1. Ριζικός επανασχεδιασμός των πρωτοκόλλων ασφαλείας και προστασίας της 
ιδιωτικότητας (privacy). Στην παρούσα εφαρμογή μπορουν με σχετική ευκολία να 
ανασυρθούν στοιχεία για όλους τους ασφαλισμένους καθώς επίσης και να 
συνταγογραφηθούν φάρμακα και εξετάσεις εν αγνοία τους. Το αντίμετρο της 
αναλυτικής αναγραφής στα βιβλιάρια νοσηλείας, όπως εφαρμόστηκε προσφάτως, 
αντιμετωπίζει ελλειματικά μόνο το δευτερο σκέλος του προβλήματος καθώς αναιρεί 
την αμεσότητα του ελέγχου επί των ηλεκτρονικών αρχείων ενώ ολοσδιόλου 
εμποδίζει την δόλια συλλογή δεδομένων. Επιπλέον αυξάνει την ταλαιπωρία του 
κοινού διπλασιάζοντας το έργο του ιατρού. Προτείνουμε την διανομή στους 
ασφαλισμένους OTP tokens κατα τρόπο παρόμοιο με την χρήση τους για το e-
banking. 
 
2. Πλήρης αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων – κατάργηση έντυπων συνταγών. Η 
χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την εκτύπωση χάρτινων 
συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του 
συστήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις δημιουργεί σύγχηση οπως συνέβη αρκετά συχνά 
με την έκδοση τρίμηνων συνταγών με τα φαρμακεία να εκτελούν το έντυπο του 
επόμενου μήνα και τους διαχειριστές του συστήματος να κρούουν λαθεμένα τον 
κώδωνα κινδύνου για παράτυπες συνταγές. Επιπλέον περιπλέκει αχρείαστα την 
εφοδιαστική (logistics) ειδικά των απομακρυσμένων Κ.Υ. Και Π.Ι. Εν τέλει, αφήνει 
έκθετο το σύστημα σε περιπτώσεις πλαστογραφίας (ιδίως αφού ελάχιστα φαρμακεία 
καταχωρούν την εκτέλεση ηλεκτρονικά την ίδια στιγμή της παραλαβής των 
σκευασμάτων από τον ασθενή χάριν οικονομίας χρόνου) – υπενθυμίζουμε πως στα 
τελευταίας γενιάς συνταγολόγια του ΙΚΑ υπήρξε ειδική μέριμνα για την αποφυγή του 
φαινομένου. Προτείνουμε την ηλεκτρονική υπογραφή των συνταγών και 
παραπεμπτικών με public-private διπλά κλειδιά τύπου PGP κατά την καταχώρησή 
τους και την ηλεκτρονική ανάσυρση, ταυτοποίηση και εκτέλεση τους. Η ηλεκτρονική 
υπογραφή με αυτή την απλή μέθοδο είναι σαφώς πιο ασφαλής απο μια μουντζούρα 
με μελάνι την εποχή που ο καθένας μπορεί να αγοράσει έναν ερασιτεχνικό 3d printer 
και να αναπαράγει σπίτι του όποια σφραγίδα μπορεί να σκανάρει... 
 
3. Επαναπροσανατολισμός της εφαρμογής από ιατρο-κεντρική σε ασθένο-κεντρική. 
Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη μια εφαρμογή που θα διατηρούσε “φάκελο ασθενούς” 
κατά τα διεθνή πρότυπα. Προτείνουμε τον επανασχεδιασμό της εφαρμογής που θα 
επιτρέψει την ενσωμάτωση πέρα από τις συνταγές φαρμακευτικής αγωγής και 
παραπομπές για παρακλινικές εξετάσεις τα εξής ακόλουθα. 
α) Γνωματεύσεις ειδικών κατά νόσο με ημερομηνία και έλεγχο της διάρκειας ισχύος 
τους με προτεινόμενη Φ.Α. που θα μπορει να αναπαραχθεί μηνιαία από τον αγροτικό 
ιατρό με ένα κλικ, ενώ επί εκτάκτου τροποποίησης αυτής, η ισχύς της γνωμάτευσης 
θα αναστέλεται. Εξασφαλίζεται συνεπώς η ορθή παρακολούθηση της νόσου από τον 
αρμόδιο ειδικό (χρόνιο μελανό σημείο της αγροτικής κυρίως περιφέρειας) και 
παρεμποδίζεται αποτελεσματικά η αυθαίρετη τροποποίηση της Φ.Α.. 
β) Αποτελέσματα παρακλινικών εξετάσεων. Με μόνα εφόδια το ΑΜΚΑ του ασθενούς 
και το OTP token (ωστε να εξασφαλιζεται η φυσική παρουσία του, οπως προτείναμε 
πιο πάνω) ο εκάστοτε ιατρός θα μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα της πορείας νόσου 
αλλά και τυχόν συντρέχουσες συνθήκες αρωγούς στο διαγνωστικό και θεραπευτικό 
έργο του. Πρόκειται για πλήρη αντιστροφή των σημερινών συνθηκών όπου ο ιατρός 
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βασίζεται σε συχνά ελλειπή έντυπα αρχεία που προσκομίζει ο ίδιος ο ασθενής καθώς 
και δικές του ασαφείς προφορικές αναφορές. 
γ) Τυχόν νοσηλείες (Νοσ. Ίδρυμα, ημερομηνία και αιτία εισόδου, ημερομηνία και 
διάγνωση εξόδου) επιπλέον ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα της ανωτέρω “(β)” 
πρότασης. 
 
4. Επανασχεδιασμός της λίστας των παρακλινικών εξετάσεων. Στο παρόν σύστημα η 
σύνταξη ενός παραπεμπτικού παρακλινικών εξετάσεων είναι κατά γενική ομολογία 
μια κοπιώδης και επιπλεγμένη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εξετάσεις εντός της 
κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται περιφραστικά (“Μέτρηση...”, “Προσδιορισμός...”, 
“Έλεγχος...”) και με αλφαβητική σειρά επί της πρώτης λέξης της φράσης αυτής με 
αποτέλεσμα οι επιθυμητές εξετάσεις να είναι δυσδιάκριτες μεταξύ τους και άμεσα 
συσχετιζόμενες εξετάσεις (όπως π.χ. SGOT/SGPT και γGT) να βρίσκονται συχνά 50+ 
σειρές μακρυά με αποτέλεσμα τα πολλαπλά scroll-down - scroll-up, την σπατάλη 
χρόνου και την αυξημένη πιθανότητα παραλήψεων και λαθών. Η εικόνα αυτή 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα “παροχυμένα” πλην πρακτικότατα 
ενδονοσοκομειακά έντυπα παραπεμπτικά (κυρίως για τα μικροβιολογικά εργαστήρια) 
στα οποία χρησιμοποιείται σαφής, κοινά αποδεκτή και μονολεκτική ορολογία με τις 
εξετάσεις τοποθετημένες σε σειρά με κλινικά και όχι αλφαβητικά κριτήρια (βασικός 
μεταβολισμός – ηπατική λειτουργία – νεφρική λειτουργία – ηλεκτρολύτες – λιπιδικό 
προφίλ – κ.ο.κ.). Προτείνουμε την χρήση σαφούς και όσο δυνατόν μονολεκτικής 
ορολογίας (π.χ. Ca++, Na+, LDH, TGL, Urea κτλ) με searchable περιφραστική 
επεξήγηση και clustering αυτών με λογική κλινική συνέχεια. Επιπλέον προτείνουμε 
την αντικατάσταση των “αγαπημένων” (όρου εξάλλου αδόκιμου για το menu ταχείας 
επιλογής μιας και δεν πρόκειται για τις προτιμητέες ιστοσελίδες ενός internet 
browser) με την δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων του ενός custom menu που 
κάθε ιατρός θα μπορεί να ονομάσει και να προσαρμόσει στις ανάγκες του (π.χ. 
“τυπικός έλεγχος”, “λήψη sintrom – πήξη αίματος”, “επίπεδα φαρμάκων”, “πλήρης 
καρδιολογικός έλεγχος” κ.τ.λ.). Τέλος, προτείνουμε την κατάργηση του σκληρού 
διαχωρισμού των παραπεμπτικών ανά στενή κατηγορία που υποχρεώνει τον ιατρό 
στην δημιουργία ξεχωριστών παραπεμπτικών για τον έλεγχο π.χ. του σακχάρου και 
του προστατικού αντιγόνου PSA. Για όλα αυτά είναι απαραίτητη η συμβολή στον 
σχεδιασμό ιατρών, ιδίως των εργαστηριακών ειδικοτήτων, προσθέτωντας 
επιστημονική γνώση και πολύτιμη εμπειρία στην μορφοποίηση του menu. 
 
5. Δυνατότητα προγραμματισμού follow-up παρακλινικών εξετάσεων. Υπάρχουν 
αρκετές περιπτώσεις που απαιτούν την επανάληψη παρακλινικών εξετάσεων σε 
τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση της πορείας νόσου και που 
παραγγέλονται από ειδικό ο οποίος συχνά βρίσκεται αρκετά μακρυά από τον τόπο 
κατοικίας του ασθενούς (π.χ. ο ογκολόγος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου που 
απέχει 200χλμ). Ο ασθενής υφίσταται έτσι σοβαρή ταλαιπωρία προσπαθώντας να 
“γράψει” τις απαραίτητες εξετάσεις πριν την επόμενη επίσκεψη στον ειδικό. 
Προτείνουμε την δυνατότητα καταχώρησης εξετάσεων από συγκεκριμένες 
ειδικότητες και για συγκεκριμένες παθήσεις με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης 
(π.χ. ορίζοντας 6μήνου). 
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6. Δυνατότητα παράλληλης επισκόπισης του ιστορικού του ασθενούς. Στο σημερινό 
σύστημα δεν παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού κατά την διάρκεια της 
“επίσκεψης” με αποτέλεσμα αν προκύψουν ερωτήματα (π.χ. πότε 
συνταγογραφήθηκε τελευταία φορά το συγκεκριμένο φάρμακο) να πρέπει να εξέλθει 
ο ιατρός από την επίσκεψη χάνοντας όσες εργασίες δεν καταχώρησε με αχρείαστο 
χρονικό κόστος. Προτείνουμε την δυνατότητα ανοίγματος οποιουδήποτε τμήματος 
του ιστορικού (που οπως προτείναμε πιο πάνω δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα 
φάρμακα) σε επιπλέον tab του browser. 
 
7. Δυνατότητα επανάληψης παλαιότερης συνταγής με ένα κλικ. Η σημερινή 
λειτουργία “αντιγραφής” μιας συνταγής χωρίς τα φάρμακα δεν εξυπερετεί πλήρως 
τους σκοπούς της. Προτείνουμε την πλήρη επανάληψη μιας συνταγής με ένα κλίκ με 
συνοδευτικό αυτόματο έλεγχο της ημερομηνίας της τελευταίας επαναληπτικής 
συνταγής που εκτελέσθηκε. 
 
8. Κατάργηση του κανόνα τριών φαρμακευτικών σκευασμάτων ανά συνταγή. Ο 
κανόνας αυτός θεσπίστηκε στην εποχή των έντυπων χειρόγραφων συνταγολογίων 
ώστε να εξασφαλιστεί όσο ήταν δυνατόν ο ευανάγνωστος χαρακτήρας της συνταγής 
και η αποφυγή συγχύσεων. Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ιδιαιτέρως με την 
κατάργηση των εκτυπούμενων παραστατικών όπως προτείναμε πιο πάνω, αυτός ο 
περιορισμός παύει να παρέχει τα πλεονεκτήματα για τα οποία εισάχθηκε αυξάνοντας 
μόνο την ταλαιπωρία ασθενή και ιατρού και του συνολικού χρόνου που απαιτείται 
για την συνταγογράφηση Φ.Α. πολλαπλών ή πολυθεραπευόμενων νόσων (π.χ. ο 
συνδυασμός “Ινσουλινοθεραπευόμενος ΣΔΙΙ – Αρτηριακή Υπέρταση – Στεφανιαία 
Νόσος”). Προτείνουμε την κατάργηση αυτού του περιορισμού και την καταχώρηση 
των φαρμάκων ανά νόσο όσα και αν είναι αυτά. 
 
9. Αυτόματος έλεγχος της εγκυρότητας του βιβλιαρίου. Προτείνουμε, σε συνδυασμό 
με τη βάση δεδομένων των ταμείων, τον αυτόματο έλεγχο της εγκυρότητας της 
ασφαλιστικής μερίδας του ασθενούς ώστε να υπάρξει λιγότερη ταλαιπωρία για τους 
ασθενείς με τη διαδικασία των θεωρήσεων των βιβλιαρίων, λιγότερη γραφειοκρατία 
για τους γιατρούς και λιγότερα πιθανά λάθη. 
 
10. Περιορισμός λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παραγγελώμενων 
παρακλινικών εξετάσεων ανά ειδικότητα. Ως ιατροί που τιμούμε τον όρκο μας, 
αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και επομένως την ανάγκη περιορισμού της 
αυθαίρετης υπερσυνταγογράφησης και της πολυφαρμακίας. Επισημαίνουμε ωστόσο 
πως ελάχιστα βήματα έχουν γίνει ως τώρα για τον ουσιαστικό έλεγχο αυτών των 
φαινομένων. Προτείνουμε την κατάρτηση λίστας και αυτόματου περιορισμού των 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παραγγελώμενων παρακλινικών εξετάσεων 
ανά ειδικότητα (π.χ. ο καρδιολόγος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα για 
την οστεοπόρωση παρά μόνο επαναλαμβάνοντας συνταγή ορθοπαιδικού από εν ισχύ 
καταχωρημένη γνωμάτευση του τελευταίου). Είναι σαφές ωστόσο πως αυτό θα 
πρέπει να γίνει κατόπιν διαβούλευσης με τους ιατρούς και της παρουσίασης των 
επιστημονικών τους αιτιάσεων και όχι αυθαιρέτως. 
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11. Βελτίωση των πεδίων δοσολογίας των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αρκετά 
συχνά η δοσολογία ενός φαρμάκου δεν μπορεί να περιγραφεί από τα παρόντα πεδία 
όπως S: ½ – 0 – 1, S: 1x1 πλην Τετάρτης και Κυριακής, ή ακόμα πιο περίπλοκων 
σχημάτων όπως αυτά συχνά απαιτούνται για την θεραπεία με sintrom ή για την 
αρχική φόρτιση αρκετών φαρμάκων. Δημιουργείται λοιπόν μια αντίθεση της 
αναγραφόμενης δοσολογίας (που όπως - όπως συμπληρώνεται ωστε να “κλείσει” η 
συνταγή) και τις προφορικές ή συνοδευτικές χειρόγραφες οδηγίες που δίνονται στον 
ασθενή. Η προαιρετική συμπλήρωση στα σχόλια ad hoc οδηγιών δοσολογίας, που 
αρκετοί από εμάς αναγκάζονται να κάνουν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική 
λύση για λόγους σαφήνειας, οικονομίας χρόνου, χρήσης της δοσολογίας ως 
πληροφορία από έτερο θεράποντα ιατρό κ.α. Προτείνουμε την προσθήκη 
προαιρετικού ειδικού ημερολογίου (ημερήσιο – εβδομαδιαίο – μηνιαίο) σε pop-up 
window ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν έγκυρες και επιστημονικά ορθές 
δοσολογικές οδηγίες όταν αυτό απαιτείται. Μια τέτοια επιλογή θα επέτρεπε και τον 
αυτόματο υπολογισμό της ποσότητας των σκευασμάτων που απαιτούνται για την 
θεραπεία χωρίς τα προβλήματα των “ειδικών περιπτώσεων” που δεν είναι καθόλου 
λίγες. 
 
12. Ενσωμάτωση των φαρμάκων που διατίθονται από το ΙΦΕΤ και αναλώσιμων 
υλικών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τα προαναφερθέντα φαρμακευτικά 
σκευάσματα αλλά και αναλώσιμα υλικά που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία 
(όπως π.χ. ταινίες μέτρησης σακχάρου) συνταγογραφούνται και σήμερα ακόμα 
χειρόγραφα σε συνταγολόγια του ΙΚΑ δημιουργώντας σύγχηση και ταλαιπωρία για 
γιατρούς και ασθενείς. Προτείνουμε την άμεση ενσωμάτωσή τους στα ηλεκτρονικά 
συνταγογραφούμενα σκευάσματα. 
 
13. Βελτίωση του μηχανισμού αναζήτησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. 
Προτείνουμε την προσθήκη λειτουργίας autocomplete στο pop-up window 
αναζήτησης φαρμάκων που θα διευκολύνει περαιτέρω το έργο του 
συνταγογραφούντος ιατρού. 
 
14. Δυνατοτητα λειτουργίας offline και ετεροχρονισμένης καταχώρησης των 
εργασιών. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που η σημερινή πλατφόρμα 
αντιμετωπίζει είναι το lag και συχνά η απώλεια λειτουργίας σε ώρες και ημέρες 
αιχμής με απίστευτη συνεπαγόμενη ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους και τους 
ιατρούς. Χαρακτηριστικά το περασμένο έτος, μετά από κάθε λήξη αναστολής 
εκτέλεσης συνταγών από τα φαρμακεία ακολουθησε περίπου μία εβδομάδα 
δυσλειτουργιών εξαιτίας του αυξημένου όγκου συνταγών που έπρεπε να 
καταγραφούν καθώς οι ασθενείς είχαν τεχνιέντως “συγχρονιστεί” σε όλη την 
επικράτεια. Η έντονη ευαισθησία του συστήματος στον αυξημένο φόρτο εργασίας 
ωφείλεται στον σχεδιασμό που απαιτεί την συνεχή ροή μεγάλου όγκου 
πληροφοριών από και προς τους server. Επιπλέον, οι ανάγκες των απομακρυσμένων 
Π.Ι. στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καλύπτονται με την διανομή laptop, printer 
και 3G usb stick στους αγροτικούς ιατρούς, παρότι αυτό αύξησε το κόστος και 
περιέπλεξε την εφοδιαστική (logistics) των ιατρείων αυτών, καθώς σπάνια 
επιτυγχάνεται ευρυζωνική σύνδεση από τις γεωγραφικές τους θέσεις. Κατά συνέπεια 
οι υπεύθυνοι αγροτικοί ιατροί εξαναγκάζονται στην χειρόγραφη καταγραφή των 
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στοιχείων των ασθενών και των φαρμάκων – παρακλινικών εξετάσεων που 
χρειάζονται και την καταχώρισή τους στο σύστημα σε δεύτερο χρόνο είτε από το 
τοπικό Κ.Υ. είτε από την οικία τους ή άλλο χώρο. Η πρακτική αυτή είναι χρονοβόρα, 
αυξάνει τις πιθανότητες λάθους και εξωθεί τα όρια της νομιμότητας όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Προτείνουμε την παράδοση 
της java εφαρμογής σε self-contained usb sticks με κρυπτογραφημένο filesystem και 
κατοχυρωμένα προσωπικά (βάσει serial number) στον κάθε ιατρό - χρήστη με 
dedicated αποθηκευτικό χώρο και για τα temporary αρχεία προστατεύοντας ακόμη 
καλύτερα την ιδιωτικότητα του ασθενούς. Το ιστορικό των ασθενών που 
παρακολουθούνται θα μπορεί να καταχωρηθεί τοπικά εντώς του usb stick μέσω της 
ταυτοποίησης της φυσικής παρουσίας και σύμφωνης γνώμης του ασθενούς με το 
OTP token οπως προτάθηκε στο σημείο “1.”. Κατόπιν, η σύνδεση θα απαιτείται μόνο 
για την καταχώρηση (commit) μιας εργασίας (συνταγή, παραπεμπτικό, 
αποτελέσματα, γνωμάτευση, νοσηλεία) ή το update της εφαρμογής μειώνοντας 
δραστικά τον όγκο των δεδομένων και επιτρέποντας επιτέλους στα Π.Ι. πλήρη 
λειτουργικότητα. Για την εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της μη χειραγώγισης 
των αρχείων του προγράμματος μπορεί να εγκατασταθεί ο έλεγχος server-side των 
digest των αρχείων καθώς και το update να γίνεται μόνο μέσω ειδικής 
ταυτοποίησης. Σημειώνουμε πως οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι (ασφαλιστικής 
μερίδας, ισχύος γνωμάτευσης, κτλ.) που έχουν προταθεί θα τελούνται όταν το 
σύστημα βρίσκεται online και επομένως κατά την καταχώριση της εργασίας. 
 
15. Τροποποίηση της αυτόματης αποσύνδεσης. Με δεδομένη την νέα μέθοδο 
καταχώρισης επισκέψεων αλλά και της πρότασής μας στο σημείο “12.”, η αυτόματη 
αποσύνδεση μετά της παρόδου 10 λεπτών idling και της συνοδού απώλειας των μη 
καταχωρημένων εως τότε εργασιών ειναι παράλογη. Υπενθυμίζουμε στους 
υπεύθυνους πως σπάνια μια εξέταση ασθενούς διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά. 
Προτείνουμε κατά συνέπεια την βραχυπρόθεσμη επέκταση του ανώτατου χρόνου 
αδράνειας στα 40 λεπτά μέχρι την εφαρμογή των προτάσεων του σημείου “12.” και 
την συνοδό πλήρη κατάργηση αυτής της διαδικασίας. 
 
16. Δημόσια διάθεση των APIs. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά συστήματα 
διαχείρισης ασθενών και/ή κλινικών, άλλα εμπορικά και άλλα τύπου ΕΛ/ΛΑΚ 
(Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα). Θα πρέπει λοιπόν να είναι 
δυνατή η συνεργασία ενός τέτοιου λογισμικού με την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. 
Προτείνουμε την δημόσια διάθεση των APIs που διέπουν την επικοινωνία με την 
εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν εφαρμογές ή plug-in για 
εφαρμογές που θα μπορούν να επικοινωνήσουν με την πλατφόρμα αυτή από όποιον 
επιθυμεί να το πράξει. Υπενθυμίζουμε στους υπεύθυνους πως η μη δημοσίευση 
μπορεί να θεωρηθεί μονοπωλιακή πρακτική και να τιμωρηθεί με σοβαρά πρόστιμα 
όπως έχει συμβεί σε μεγάλες εταιρίες software κατά το παρελθόν. 
 
17. Μη προβληματική εφαρμογή αλλαγών και upgrades του συστήματος. Είναι 
αδιαμφισβήτητο γεγονός πως όλες οι σημαντικές αλλαγές στο σύστημα κατά το 
περασμένο έτος συνοδεύτηκαν από τεράστια τεχνικά προβλήματα, downtime και 
απίστευτη ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τους ιατρούς. Προτείνουμε την 
εφαρμογή και δοκιμή από επιλεγμένα κέντρα / ιατρούς οποιασδήποτε αλλαγής 
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πρώτα σε ένα R&D sandbox και την μεταφορά στους production servers σε ώρες 
ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ καθώς και τον σωστό υπολογισμό και άρα κατάλληλη προετοιμασία 
στην αύξηση του φόρτου που αυτή τυχόν θα επιφέρει. Αν ψάχναμε για ένα 
παράδειγμα mission critical εφαρμογής, δύσκολα θα βρίσκαμε πιο απτό από την 
υγειονομική φροντίδα. Κάθε ώρα που προστίθεται στο downtime και/ή την πλημελή 
παροχή υπηρεσίας γέρνει την ζυγαριά από το “Απαράδεκτο” στο “Εγκληματικό”. 
 
18. Καθεστώς ιδιοκτησίας των δεδομένων. Ο όρος “Ιατρικό Απόρρητο” υπάρχει και 
είναι κατανοητός και σεβαστός από τους ιατρούς παγκοσμίως από την εποχή του 
Ιπποκράτη - πολλά χρόνια πριν υπάρξει καν η έννοια “προσωπικά δεδομένα” και 
“ιδιωτικότητα”. Είναι λοιπόν αναμενόμενο να ανησυχούμε ως ιατροί για την 
προστασία του αναφαίρετου αυτού δικαιώματος των ασθενών μας. Ζητάμε την 
αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακου καθεστώτος των δεδομένων που αποθηκεύονται 
στα συστήματα της ΗΔΙΚΑ. Ανήκουν στην ΗΔΙΚΑ, στον ΕΟΠΥΥ, στο κράτος ή στον 
κάθε πολίτη ξεχωριστά και πώς εξασφαλίζεται η μη διαρροή τους σε τρίτους; 
Πρόκειται για ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ 
ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ αλλά όλους τους πολίτες και δυστυχώς μεχρι στιγμής παραμένουν 
στο σκοτάδι. 
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Η ουρική αρθρίτιδα, η ασθένεια της καλοπέρασης και των «πάλαι ποτέ» 
γαλαζοαίματων, η «Νόσος των βασιλιάδων» όπως χαρακτηριστικά λεγόταν 
κάποτε λόγω της διατροφής και της έλλειψης δράσης από τους ασθενείς 
που την εμφάνιζαν, βρήκε το … φάρμακό της !! 
Ένα νέο « όπλο» ενάντια στην ουρική αρθρίτιδα ή ποδάγρα, αποτελεί το Ilaris της 
εταιρίας Novartis.  
Το Ιlaris (κανακινουμάμπη) έλαβε θετική γνωμοδότηση από την επιτροπή φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση (CHMP) του ΕΜΑ για τη χορήγησή του σε ασθενείς με συχνές 
κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας στους οποίους οι συνηθισμένες θεραπείες δεν είναι 
αποτελεσματικές ή δεν είναι ανεκτές ή δεν έχουν την αντένδειξη για την ουρική 
αρθρίτιδα. 
 
 
«Το Ilaris ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με τουλάχιστον 3 κρίσεις ουρικής 
αρθρίτιδας τους τελευταίους 12 μήνες και στους οποίους τα Μη Στεροειδή 
Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ) και η κολχικίνη αντενδείκνυνται, δεν είναι καλά 
ανεκτά ή δεν προσφέρουν ικανοποιητική απάντηση και στους οποίους 
επαναλαμβανόμενα σχήματα κορτικοστεροειδών δεν είναι κατάλληλα» αναφέρεται 
στη συγκεκριμένη απόφαση. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

http://urbisblogg.blogspot.gr/
http://urbisblogg.blogspot.gr/2013/02/ilaris.html
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Σχεδόν το 90% των ασθενών με ουρική αρθρίτιδα στην Ευρώπη και την Αμερική, 
πάσχει από τουλάχιστον μία συνυπάρχουσα νόσο, όπως αρτηριακή υπέρταση, 
σακχαρώδη διαβήτη, μεταβολικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική νόσο. Σε αρκετούς από 
αυτούς δεν είναι δυνατή η χορήγηση των συνηθισμένων θεραπειών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την ανεκπλήρωτη –έως τώρα– ανάγκη για νέες θεραπείες στη βαριά 
ουρική αρθρίτιδα. 
 
Σχετικά με την Ουρική αθροίτιδα. 
 
Η ουρική αρθρίτιδα (ποδάγρα) είναι μια σοβαρή, χρόνια και προοδευτική 
φλεγμονώδης νόσος από την οποία γενικά πάσχει το 1 ως 4% των ενηλίκων άνω 
των 50 ετών. Θεωρείται η συχνότερη φλεγμονώδης αρθροπάθεια, ακόμη και από τη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
Λόγω της έντονης φλεγμονώδους κατάστασης του σώματος από τους κρυστάλλους 
ουρικού οξέως που σχηματίζονται στις αρθρώσεις, προκαλούνται κρίσεις. Όταν δεν 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία, μείωση της 
παραγωγικότητας στην εργασία και σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του 
ασθενούς. Η βαριά χρόνια ουρική αρθρίτιδα προκαλεί καταστροφή των αρθρώσεων 
και συσσώρευση κρυστάλλων ουρικού στις αρθρώσεις, τους τένοντες, ακόμη και το 
δέρμα (τόφοι). 
Πηγή : http://www.sbctv.gr/epikairotita/ilaris/  

http://www.sbctv.gr/epikairotita/ilaris/

