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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ
ΛΟΝΤΙΑ

Επιμέλεια Ηλίας Αλεξάκης
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κρίση και όσα ττ

συνοδεύουν ύφεση λιτότητα ανεργία
μειωμένες δημόσιες δαπάνες για ττγ
υγεία έχουν αυξήσει τους θανάτουι
από καρκίνο σύμφωνα με μια νέα διεθντ
επιστημονική έρευνα

Η ΜΕΛΕΤΗ η οποία αφορουσί
πάνω από 70 χώρες μεσαίου και υψηλοί
εισοδήματος εκτιμά ότι η διεθνής κρίστ
του 2008-2010 συνδέεται με πάνω anc
263.000 θανάτους από καρκίνο μόνο
στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ Οι 169.00t
έξτρα θάνατοι έχουν συμβεί στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση
► ΣΥΜΦΩΝΑ με την μελέτη μια αύ
ξηση στην ανεργία κατά 1 συσχετίζετα
με 0,37 πρόσθετους θανάτους από καρ
κίνο ανά 1 00.000 ανθρώπους Μια μείωοτ
κατά 1 ως ποσοστού του ΑΕΠ τω
κρατικών δαπανών για την υγεία συσχε
τίζεται με 0,0053 επιπλέον θανάτου
ανά 100.000 ανθρώπους

ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ συμπεριλαμβάνετα
και η Ελλάδα στην οποία να σημειώσουμε
κατά τη διάρκεια της κρίσης εδώ κα
επτά χρόνια έχουμε και μια ραγδαίο
αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων
εμφράγματα-εγκεφαλικά τα οποία κάνουν

θραύση ακόμα και σε ηλικίες κάτα
των 50 ετών και ακόμα πιο κάτω

ΒΕΒΑΙΑγιαπς Δημόσιες υπηρεσία
υγείας ούτε λόγος αφού με τις διαρκείο
περικοπές το υγειονομικό σύστημα έχε
χάσει τη δυναμική τους και εμφανίζει εικόνα

αποδιοργάνωσης
Η ΟΜΩΣ δεν είναι η πιο πάνω αποκαρδιωτική

μελέτη που δείχνει τις επιπτώσεκ
της μείωσης του βιοτικού επιπέδου
Άλλη έρευνα εξίσου αποκαρδιωτική έρχεται

να δείξει ότι η καθημερινή ζωή σε
συνθήκες φτώχειας στερήσεις στρες
κακή διατροφή κάπνισμα ρύπανστ
ατμόσφαιρας κ.α μπορεί να επιφέρει
μικρές αλλαγές στο DNA των παιδιών

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ αυτές σταδιακά συσσωρεύονται

επηρεάζουντην ανάπτυξΓ
του παιδιού και μπορεί να αυξήσουν τον
κίνδυνο να εμφανίσει άγχος κατάθλιψτ
και άλλες ψυχικές διαταραχές σύμφωνο
με μια νέα αμερικανική επιστημονικά
έρευνα

ΣΥΜΦΩΝΑ με στοιχεία του υπουργείου

Δημόσιας Διοίκησης το 2016
μισθοδοτούνται

2.500 λιγότεροι υπάλληλοι
στο ΕΣΥ σε σχέση με πέρυσι και συνολικά

την τριετία 13.500 λιγότεροι
υπάλληλοι

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ της Ομοσπονδίας
εργαζομένων στα νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ
εκτιμά ότι από την αρχή του έτους
ο αριθμός όσων αποχώρησαν προς τη
συνταξιοδότηση ξεπερνά τους 1 000
Με αυτά τα δεδομένα οι κενές οργανικές
θέσεις στο ΕΣΥ ανέρχονται σήμερα σε
30.000 Γι αυτό μιλάμε για εξορθολογισμό
που θα ελάττωνε σημαντικά αυτό το
πρόβλημα



2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .27/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 77

Κλινική μελέτη για δικαίωμα στη ζωή
Η κλινική έρευνα αποτελεί

σημαντική επένδυση
στην υγεία το φάρμακο
την καινοτομία και την οικονομία

η οποία μπορεί
να προσελκύσει κεφάλαια
να εισαγάγει ερευνητική
τεχνογνωσία καθώς και να
ενισχύσει την επιχειρηματικότητα

και την απασχόληση
δημιουργώντας καλά

αμειβόμενες θέσεις εργασίας

απασχολώντας εξειδικευμένο

επιστημονικά ανθρώπινο

δυναμικό υψηλής
εκπαίδευσης χωρίς καμία
επιβάρυνση για την ελληνική

πολιτεία Σύμφωνα με
τη μελέτη του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος ΣΦΕΕ και
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Υγείας ΕΣΔΥ κάθε
φορά που εγκρίνεται μια
κλινική έρευνα εισάγονται

στην Ελλάδα περίπου

250.000 ευρώ άμεσης
επένδυσης και προκαλείται
βάσει των δημοσιευμένων δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών καθαρή αύξηση στο
ΑΕΠ της χώρας μας της τάξης των 875.000 ευρώ περίπου

Τα παραπάνω τόνισε αναφορικά με τον ρόλο της κλινικής έρευνας στο κοινωνικό
κράτος αλλά και στην οικονομία της χώρας ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ Πασχάλης Αποστολίδης

κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης
του ΣΦΕΕ με τίτλο Κλινική έρευνα Πρόοδος στην πράξη δικαίωμα στη ζωή φωνή στους
ασθενείς που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών

20 Μαΐου
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