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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΟΝΤΙΑ
ΣΕΑΔΥΝΑΜΙΑλειτουργίας και προσφοράς

των υπηρεσιών τους βρίσκονται
οι ιδιωτικές κλινικές λόγω της

αλλαγής της πιστωτικής πολιτικής
όλων των προμηθευτών τους ανεξαρτήτως

των παρεχόμενων προϊόντων
και υπηρεσιών σε συνδυασμό με την
μη πληρωμή τους από τον ΕΟΠΥΥ
από τα τέλη Μάη και τη διαφαινόμενη
συνέχιση της μη πληρωμής τους και
τον Ιούλιο

ΟΛΗ Η αγορά έχει παραλύσει και
βεβαίως δεν θα μπορούσε από αυτό
το αλαλούμ να μην επηρεαστεί και ο
τομέας Υγείας Δεν είναι βέβαια μόνο
οι ιδιωτικές κλινικές αλλά και τα Δημόσια

νοσοκομεία που υπολειτουργούν
λόγω πολλών ελλείψεων πέραν της
ρευστότητας

ΚΙ ΑΛΛΟ mo κάτω από πλευράς
βιοτικού επίπεδου κατεβάζει τα άτομα
με αναπηρία το νέο μνημόνιο αφού
μέχρι και στα αναπηρικά καροτσάκια
βάζει ΦΠΑ 23

η ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΕΣ και άδικες είναι
οι διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου
λένε οι ανάπηροι και οδηγούν στην
περαιτέρω φτωχοποίηση των ατόμων
με αναπηρία και των οικογενειών τους
την ώρα που δεν επιφέρουν καμία βελτίωση

στα δημοσιονομικά της χώρας
Όλοι οι μικροί στο απόσπασμα για να
πληρωθούντα σπασμένα των ανίκανων
και άχρηστων που μας οδήγησαν ως
εδώ

ΕΙΝΑΙ αλήθεια ότι μετακινούν γιατρούς

από το νοσοκομείο Νίκαιας
προς τα νησιά προκειμένου να καλυ¬

φθούν κενά Ρωτάμε το υπουργείο
Υγείας γιατί το σωματείο των εργαζομένων

στο εν λόγω νοσοκομείο βρίσκεται

σε αναβρασμό
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει δικά του

κενά και δε μπορεί να κλείνει άλλες
τρύπες γιατί κινδυνεύει με κατάρρευση

η ΉΕΛΛΑΔΑ αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εκεί θα πρέπει να παραμείνει τόνισε
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας και αντιπρόεδρος
της ELPEN κ Θεόδωρος Τρύφων σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο διεθνές

τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg
ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ότι εννοείς αυτή την

Ευρώπη αγαπητέ πρόεδρε Γιατί εδώ
είναι φως φανάρι πως προωθείται η

Επιμέλεια Ηλίας Αλεζάκπς

Γερμανική Ευρώπη και όλοι οι άλλοι
είναι από κάτω Να μας λείπει το βύσσινο

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ των Ελλήνων στέκονται

οι Ελβετοί οι οποίοι συνεχίζουν
να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας
μας σε αίμα αποστέλλοντας χιλιάδες
ασκούς παρά την άτυπη στάση πληρωμών

που έχει κηρύξει το ελληνικό
δημόσιο απέναντι στους προμηθευτές
του Και η Ελβετία είναι εκτός Ευρωπαϊκής

Ένωσης για να μην ξεχνιόμαστε

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ σοφών και όχι
μόνο Μερικοί άνθρωποι τρέφουν
τόσο πολύ σεβασμό για τους ανωτέρους
τους που δεν τους μένει καθόλου για
τον εαυτό τους Peter McArthur 1866
1924 Καναδός ποιητής
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Μη βάζετε το ΕΣΥ στα προαπαιτούμενα
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ το Ελληνικό

Σύστημα Υγείας ζητούν
περισσότεροι από 26 Βέλγοι
γιατροί σε επιστολή τους προς
τη βελγική κυβέρνηση στην
οποία επισημαίνουν ότι η οικονομική

κρίση και η πολιτική

λιτότητας μετέτρεψαν την
Ελλάδα στο άρρωστο παιδί
της Ευρώπης

Ειδικότερα πανεπιστημιακοί
και νοσοκομειακοί γιατροί

εκφράζουν την ανησυχία

τους προς τον Βέλγο πρωθυπουργό

Charles Michel και
την υπουργό Υγείας Maggie
De Block για την υγειονομική

κρίση που έχει πλήξει το
ΕΣΥ της χώρας μας

Αίτημα Βέλγων για
την Υγεία στην Ελλάδα

Επιπλέον ζητούν το Βέλγιο

να τοποθετηθεί στο πλαίσιο

των μελλοντικών ευρωπαϊκών

διαπραγματεύσεων
με την Ελλάδα έτσι ώστε να
αποκλειστεί η Υγεία από τους
τομείς περιστολής δαπανών

Θωράκιση
Στις διαπραγματεύσεις για

ένα νέο κοινωνικό πακέτο με
την Ελλάδα το Βέλγιο να εισηγηθεί

υπέρ ενός συστήματος
προστασίας το οποίο να

δίνει τη δυνατότητα στην ελ¬

ληνική κυβέρνηση να θωρακίσει

το σύστημα Υγείας με
μέσα που θα του επιτρέψουν
να παρουσιάσει θετικούς δείκτες

υγείας
Οπως αναφέρει η ηλεκτρονική

έκδοση της εφημερίδας

La Libre Belgique
η κατάσταση της δημόσιας
υγείας στην Ελλάδα επιδεινώθηκε

από την αρχή της
χρηματοοικονομικής κρίσης
που πλήττει βαριά τη χώρα
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
τουλάχιστον 2.500.000 Ελληνες

ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας και η παιδική
φτώχεια από το 23 το 2008
αυξήθηκε στο 40,5 το 201 2
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Υλικά μόνο για
30 μέρες έχουν
οι ιδ κλινικές

ΓΙΑ ακόμη 30 ημέρες επαρκεί το
υγειονομικό υλικό που διαθέτουν
οι προμηθευτές και οι ιδιωτικές κλινικές

στ\ς αποθήκες τους και αυτό
επειδή τον Αύγουστο οι εξετάσεις
και οι επεμβάσεις που γίνονται είναι

μειωμένες σε σχέση με τον υπόλοιπο

χρόνο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας

Ενωσης Ιδιωτικών Κλινικών

οι εταιρίες που προμηθεύουν
τις κλινικές με υλικά και αναλώσιμα

εξαιτίας της δραματικής έλλειψης

ρευστού ζητούν να πληρώνονται
τοις μετρητοίς με αποτέλεσμα

πολύ σύντομα να σημειωθούν οι
πρώτες σημαντικές ελλείψεις

Επιστολή
Σε επιστολή που απέστειλαν οι κλινικές

τόσο στον υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή όσο και
στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών

Δημήτρη Μάρδα ήδη κάνουν

λόγο για άμεση ανάγκη προμήθειας

χειρουργικών υλικών
αναλωσίμων για τους νοσηλευο
μένους στις Μονάδες Εντατικής
θεραπείας ΜΕΘ και υλικών για
τους αιμοκαθαρούμενους στις Μονάδες

Τεχνητού Νεφρού δηλώνοντας

αδυναμία λειτουργίας και προσφοράς

των υπηρεσιών τους λόγω
της αλλαγής της πιστωτικής πολιτικής

των προμηθευτών
Οι κλινικές προκειμένου να

εξομαλυνθεί η κατάσταση ζητούν
να δοθεί από το υπουργείο Υγείας
εντολή στον ΕΟΠΥΥ για την πληρωμή

εντός του Ιουλίου τουλάχιστον

δύο μηνών του Μαρτίου και
του Απριλίου Σημειώνεται ότι τα
νέα χρέη του οργανισμού προς τις
κλινικές και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια

ανέρχονται από την αρχή του
έτους στα 70.000.000 ευρώ
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Σε εκκρεμότητα
5.500 αιτήματα
για εμβάσματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από 5.500 αιτήματα
επιχειρήσεων για αποστολή εμβασμάτων

στο εξωτερικό που αφορούν εισαγωγές

πρώτων υλών και εμπορευμάτων

βρίσκονται σε εκκρεμότητα χωρίς

ακόμη να έχουν πάρει απάντηση
από τα αρμόδια υπουργεία σύμφωνα
με τον Σύνδεσμο Εμπορικών Ανηπρο
σώπων Αθήνας

Ως συνέπεια του προβλήματος αυτού

οι επιχειρηματίες αυτοί κυρίως
εισαγωγείς είναι αποκομμένοι από το
εξωτερικό καθώς τα σύνορα συνεχίζουν

να παραμένουν κλειστά Το πρόβλημα

εντοπίζεται στο ότι στην τελευταία

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
δεν υπήρχε πρόνοια για τα εμβάσματα

Η ευθύνη για πς καθυστερήσεις
οφείλεται σύμφωνα με τα μέλη του
συνδέσμου είτε σης ίδιες ης τράπεζες
που κάνουν ημέρες να αποστείλουν τα

αιτήματα στην Επιτροπή είτε στον τεράστιο

όγκο τους και στην υπερσυσ
σώρευση που πρέπει να διαχειριστούν
τα 17 μέλη της Αλλοι πάλι φοβούνται
όη οι τράπεζες παίζουν καθυστερήσεις

προκειμένου να μη φεύγουν κεφάλαια

στο εξωτερικό ώσπου να αποκατασταθεί

η ρευστότητα Ωστόσο κάθε

ημέρα που περνά αυξάνονται οι ελλείψεις

σε βασικά εισαγόμενα είδη
που αφορούν από μηχανολογικό εξοπλισμό

μέχρι πρώτες ύλες για τη ζα
χαροπλασηκή καθώς η Ελλάδα είναι
μια καθαρά εισαγωγική χώρα σε ζάχαρη

Εκτός των παραπάνω ελλείψεις
καταγράφονται σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων

μηχανολογικό εξοπλισμό
για νοσοκομεία ιδρύματα ξενοδοχεία
π.χ μοτέρ γεννήτριες και εξειδικευμένα

ιατρικά μηχανήματα καθώς και
σε πρώτες ύλες συσκευασίας για πολλούς

κλάδους όπως τρόφιμα
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Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το πρώτο μεταπτυχιακό τοξικολογίας
Το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα

για την τοξικολογία ξεκινά
φέτος στο Τμήμα Βιοχημείας-Βιο
τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας ένα τμήμα που έχει
δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στο
θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος

και της διατροφής Η
τοξικολογία μετρά τη δράση των
τοξικών ουσιών στον άνθρωπο
και στο περιβάλλον παρέχοντας
έτσι σημαντικά δεδομένα που
μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλούς

τομείς της βιομηχανίας
Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού
θα έχουν τα εφόδια που απαι¬

τούνται για επιτυχή σταδιοδρομία
σε όλους τους κλάδους της χημικής
βιομηχανίας των εργαστηρίων
που ασχολούνται με ανάλυση και
βιολογική δράση τοξικών ουσιών
της βιομηχανίας τροφίμων της
ανάλυσης γενετικού υλικού για
ιατροδικαστικούς σκοπούς ανάλυση

δεδομένων σε δείγματα antidoping

καθώς θα έχουν λάβει
ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού

εκπαιδευτικού πλαισίου
στον τομέα Με αυτό τον τρόπο
αξιοποιώντας τις γνώσεις του προγράμματος

μπορούν να γίνουν
πολύτιμοι στην ανάπτυξη του βιο

Οι απόφοιτοι θα έχουν
τα εφόδια για επιτυχή
σταδιοδρομία σε όλους
τους κλάδους της
χημικής βιομηχανίας
μηχανικού τομέα καθώς και σε
εξειδικευμένα εργαστήρια και
υπηρεσίες νοσοκομεία και αθλητικές

ομοσπονδίες αναφέρεται
στην ανακοίνωση του πανεπιστημίου

Επίσης οι απόφοιτοι θα μπορούν

να αιτηθούν τον τίτλο του

European Registered Toxicologist
ERT κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα

να λειτουργούν ως
εμπειρογνώμονες

μέσα στην Ε Ε
σε διάφορα επίπεδα δικαστήρια
δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς

Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό

για τη χώρα μας αφού
κάθε χρόνο διεξάγονται πάνω από
4.000 δίκες με αντικείμενο το περιβάλλον

την ιατροδικαστική τις
παραβάσεις στον τομέα των τροφίμων

Αξίζει να σημειωθεί ότι
παρόμοιο πρόγραμμα έχουν η Γερμανία

η Ελβετία και η Ιρλανδία
Τα μαθήματα που διαρκούν 3

εξάμηνα στο 3ο εξάμηνο εκπονείται

πτυχιακή εργασία θα γίνονται

Σάββατο και Κυριακή για
να μπορούν να τα παρακολουθούν
και άτομα που εργάζονται Θα
υπάρξουν αρκετές υποτροφίες
σύμφωνα πάντα με τη σχετική
ανακοίνωση Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2410-565277 καθηγητής

Δ Κουρέτας διευθυντής του
προγράμματος dkouret@uth.gr
και στην ιστοσελίδα του τμήματος
www.bio.uth.gr Η προθεσμία
για την κατάθεση αιτήσεων λήγει
στο τέλος Ιουλίου

ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΠΟΠΟΥΛΟΥ
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Ανεκόπη η πτώση των τιμών
των εμπορευμάτων

Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ ενισχύθηκε στο 1,0960 δολ αηό 1,0809 δολ όπου είχε υποχωρήσει
τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη καταγράφοντας χαμηλά τριμήνου

Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές

Ο δείκτης εμπορευμάτων του πρακτορείου

Bloomberg ανέκοψε χθες
την πτώση του αφού μία ημέρα
πριν είχε διολισθήσει στο χαμηλότερο

επίπεδο από το 2002 λόγω
της μεγάλης υποχώρησης των τιμών

στα βιομηχανικά μέταλλα
αλλά και στα αγροτικά προϊόντα
όπως το σιτάρι

Από τις αρχές της εβδομάδας
οι τιμές των εμπορευμάτων έχουν
παρουσιάσει μεγάλη πτώση λόγω

Η τιμή του χρυσού
διαμορφώθηκε
περίπου
στα 1.099 δολάρια
η ουγγιά
της ανόδου του δολαρίου από την
προοπτική για μια αύξηση των
αμερικανικών επιτοκίων από την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ Fed μέχρι τα τέλη του τρέχοντος

έτους
Η τιμή του χρυσού διαμορφώθηκε

περίπου στα 1.099 δολάρια
η ουγγιά δηλαδή κινήθηκε σε
υψηλότερα επίπεδα από το χαμηλό

πενταετίας που είχε καταγραφεί
την προηγούμενη ημέρα στα
1.080 δολάρια την ουγγιά

Πτωτικά είχαν κινηθεί επίσης
οι τιμές της πλατίνας και του παλ
λάδιου ακολουθώντας την τιμή
του χρυσού Χθες η τιμή του παλ
λάδιου ανέκαμψε στα 614,25 δολάρια

η ουγγιά αφού είχε διολισθήσει

στα 593 δολάρια μία ημέρα
πριν φθάνοντας το χαμηλότερο
επίπεδο από τον Οκτώβριο του
2012 Παρομοίως η τιμή της πλατίνας

είχε υποχωρήσει στο χαμηλό
εξαετίας με άνοδο 0,6 χθες

Το αμερικανικό νόμισμα έχει
ενισχυθεί από το 201 1 όταν είχε
φθάσει στο ναδίρ Αναλυτές της
αγοράς υπενθυμίζουν ότι ανάλογες
διακυμάνσεις είχαν σημειωθεί τη
δεκαετία του 80

Τη δεκαετία του 80 η τιμή του
χρυσού είχε αναρριχηθεί κατά
700 ενώ το δολάριο είχε διολισθήσει

κατά 22 την ίδια περίοδο
Θεωρούμε ότι o χρυσός έχει χάσει

το κύρος του επενδυτικού καταφυγίου

και έχει εξελιχθεί σε πηγή
ρευστού για τις δυσμενείς οικονομικές

συγκυρίες αναφέρει ο
Ρόμπερτ Ράιαν αναλυτής της Bank
Credit Analyst στο Μόντρεαλ

Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών
μετά τρεις συναπτές συνεδριάσεις

ανόδου που οφειλόταν
στην αποκλιμάκωση της ελληνικής

κρίσης κατέγραψαν χθες
απώλειες Είχαν προηγηθεί η
πτώση των τιμών των εμπορευμάτων

και τα απογοητευτικά
αποτελέσματα επιχειρήσεων
που αντέστρεψαν το κλίμα στις
αγορές Η Novartis λειτούργησε
ως βαρίδι στον ευρωπαικό τομέα
των εταιρειών υγείας τόνισε
σχετικά o Γιάσπερ Λόλερ αναλυτής

της CMC Markets σχολιάζοντας

τα αποτελέσματα του
ελβετικού φαρμακευτικού κο

Τα απογοητευτικά
αποτελέσματα
των επιχειρήσεων
αντέστρεψαν
το κλίμα στις αγορές

λοσσού που ανέφερε έσοδα εξαμήνου

ύψους 4,1 δισ δολαρίων
μειωμένα δηλαδή κατά 20
εξαιτίας κυρίως της ενίσχυσης
του δολαρίου Η μετοχή της Novartis

υποχώρησε κατά 2,05
στα 100,20 ελβετικά φράγκα

στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης
Η υποχώρηση δεν περιορίστηκε
στον κλάδο των φαρμακευτικών

με τις μεγαλύτερες απώλειες

να καταγράφει ο δείκτης
FTSE ΜΙΒ του Μιλάνου που
έκλεισε με πτώση 1,32 Παράλληλα

ο δείκτης Xetra DAX
της Φρανκφούρτης έκλεισε με
απώλειες 1,12 και ο IBEX της
Μαδρίτης με απώλειες 0,84
Στην αγορά συναλλάγματο3 το
ευρώ ενισχύθηκε στο 1,0960
δολ από 1,0809 δολ όπου είχε
υποχωρήσει τη Δευτέρα στη
Νέα Υόρκη καταγράφοντα3 χαμηλά

τριμήνου
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