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Q	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ
Δεν θα αποκλείονται όσοι δεν έχουν εγγραφεί  
σε οικογενειακό γιατρό

Θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πολιτών από όλους τους 
παθολόγους ως έχει χωρίς να αποκλείονται όσοι πολίτες δεν έχουν εγγραφεί στις 
λίστες των οικογενειακών γιατρών μέχρι 31/12, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν 
στη χθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΕΠΕ (Επαγγελματική Ένωση 
Παθολόγων Ελλάδος),με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Επιπλέον 
συμφωνήθηκαν τα εξής: Ο θεσμός του gatekeeping για παραπομπή σε νοσοκομεία 
δεν θα αφορά τους παθολόγους συμβεβλημένους ή μη. Δεν θα υπάρξει κανένας 
αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση και/ή την παραπεμπτικογραφία για όλους 
τους παθολόγους. Το υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται την έκδοση υπουργικής 
απόφασης με την οποία η δημιουργία και διαχείριση του Ατομικού Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Υγείας θα είναι εφικτή για όλους τους παθολόγους συμβεβλημένους ή 
μη. Επίσης συζητήθηκε η δυνατότητα βελτίωσης των όρων των συμβάσεων των 
ήδη συμβεβλημένων οικογενειακών ιατρών και υπήρξε διάθεση βελτίωσης τους. 
Θα προγραμματιστεί σχετική συνάντηση με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα 
Σ. Βαρδαρό. Όσον αφορά προκηρύξεις νέων θέσεων-συμβάσεων στην ΠΦΥ, 
ο υπουργός Υγείας υποσχέθηκε να εξετάσει τη δυνατότητα να προκηρύσσονται 
θέσεις ειδικών παθολόγων ανεξάρτητα από αντίστοιχες που θα προκηρύσσονται 
για γενικούς ιατρούς και παιδίατρους, με κατάργηση του διαζευκτικού ή στις 
προκηρύξεις των θέσεων. Μετά την επισήμανση για τα προβλήματα που υπάρχουν 
στη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ζητήθηκε η συμβολή 
της ΕΕΠΕ για τη βελτίωσή τους σε συνάντηση με εκπροσώπους της ΗΔΙΚΑ. 
Ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή εκ μέρους του υπουργού Υγείας, η πρόταση να 
συμπεριληφθούν οι παθολόγοι για τις συλλογικές συμβάσεις ειδικών.

HealthDaily
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Q	ΙΣΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΓΙΑΤΡΟΥ
Πραγματική αδυναμία 
υλοποίησης του

Ευρεία σύσκεψη της Διαρκούς Ομάδας 
Εργασίας του ΙΣΑ και των Συλλόγων 
Ασθενών για την ΠΦΥ συγκάλεσε ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, για την 
Τετάρτη 12/12 με θέμα την πραγματική 
αδυναμία υλοποίησης του θεσμού 
του οικογενειακού ιατρού. Ο ΙΣΑ έχει 
επανειλημμένα εκφράσει προβληματισμό 
ότι το νέο σύστημα βάζει επιπρόσθετα 
εμπόδια στην πρόσβαση του ασθενή στην 
περίθαλψή του καταστρατηγώντας την 
ελεύθερη επιλογή ιατρού, αποστερώντας 
τελικά τον ασθενή από τις υπηρεσίες 
του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού 
προσωπικού της χώρας. Έχει επίσης πολλές 
φορές επισημάνει ότι ο οικογενειακός 
γιατρός πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο 
στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, αλλά και ότι παράλληλα είναι 
αντίθετος στην υποχρεωτική παραπομπή 
από τον οικογενειακό ιατρό στους 
εξειδικευμένους γιατρούς (gatekeeping). 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, σήμερα 
αποδεικνύεται στην πράξη ότι η υλοποίηση 
ακόμη ενός εγχειρήματος που αφορά 
στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και στον 
ιδιαίτερα σημαντικό για τον πολίτη τομέα 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
φαίνεται να ναυαγεί. Ο ΙΣΑ συνιστά στους 
ιατρούς να μην υποκύπτουν σε εκβιαστικά 
διλήμματα δεδομένης της κατοχυρωμένης 
συνταγογράφησης από όλους τους ιατρούς 
συμβεβλημένους και πιστοποιημένους 
αλλά και τους ασθενείς, και διαβεβαιώνει 
τους ασθενείς ότι θα συνεχίσει να τους 
υποστηρίζει. Στη σύσκεψη της Τετάρτης, 
θα συζητηθούν τα παραπάνω θέματα 
με βάση τα πραγματικά δεδομένα και 
θα αποφασιστεί η περαιτέρω συλλογική 
δράση, αφού όπως επισημαίνεται,  
η προ μηνός περίπου συνάντηση με 
τον Υπουργό Υγείας δεν είχε κανένα 
αποτέλεσμα, παρά τις διαβεβαιώσεις.

Q	ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
Στη συνάντηση των εργαζομένων με τον υπ.Υγείας 

Δεν βρέθηκε λύση για το ζήτημα τω επικουρικών γιατρών στη συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ εκπροσώπων γιατρών και νοσηλευτών στα δημόσια 
Νοσοκομεία με τον υπουργό Υγείας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
στάσης εργασίας που έγινε χθες από τις 11πμ έως τις 3μμ, που είχε προκηρύξει η 
ΟΕΝΓΕ και η ΠΟΕΔΗΝ, με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας. Αναφορικά 
με τους επικουρικούς γιατρούς, ο Ηλίας Σιώρας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιατρών 
Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η λύση 
που δόθηκε είναι «μεσοβέζικη». Για τους 600 που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ 
και η σύμβασή τους λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2019, θα δοθεί παράταση εννέα 
μηνών, ενώ για τους 500 που η σύμβασή τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, 
«η επαναπρόσληψή τους εξαρτάται από την διοίκηση του νοσοκομείου και την 
βεβαίωση ότι καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες. Η λύση που βρέθηκε νομιμοποιεί 
και μονιμοποιεί την υποταγή», ανέφερε ο Ηλίας Σιώρας.
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TO ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ!

H ιστορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας φαρμάκου στη 
χώρα μας, για πρώτη φορά σε μια πολυτελή, συλλεκτική έκδοση! Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, 
παρακολουθήσετε πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτες φαρμακευτικές βιομηχανίες, πώς επιβίωσαν μέσα στον πόλεμο  
και στις διαδοχικές κρίσεις που ακολούθησαν, πώς αναπτύχθηκαν σε ξένες αγορές και πώς συνέβαλλαν διαχρονικά  
στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η έκδοση καλύπτει την πορεία από τις παραδοσιακές θεραπείες στα βιομηχανοποιημένα σκευάσματα, την απαρχή 
των πρώτων βιομηχανικών μονάδων στη μεταπολεμική Ελλάδα και την εξέλιξη των σύγχρονων φαρμακοβιομηχανιών. 
Στο πλαίσιο της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και οι πιο σημαντικές προσωπικότητες  
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μαζί με ιστορικά στελέχη ξένων φαρμακευτικών εταιρειών.
Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για την ιστορία των Εμβολίων στην Ελλάδα, καθώς και για τη συνεργασία ξένων 
φαρμακοβιομηχανιών με ελληνικές εταιρείες. 

Στις γιορτές που έρχονται χαρίστε ένα δώρο αξίας! 

Για να αποκτήσετε την έκδοση, επικοινωνήστε: 
Χρυσούλα Κορδούλη, Τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 204) , 694 6236795 ή στείλετε email στο: ckordouli@boussias.com
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EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

22 January 2019, Athens

For sponsorship and registrations: Chrysoula Kordouli, T: +30 210 6617 777 (ext. 204), M: +30 6946 236 795, E: ckordouli@boussias.com 
Dionysia Volika, Τ: +30 210 6617777 (ext. 266), E: dvolika@boussias.com  
Zoi Rakopoulou, T: +30 210 6617 777 (ext. 266), M: +30 6948 388 608, E: rakopoulou@boussias.com

For general enquiries: Nelly Kapsi, T: +30 210 6617 777 (ext. 281), E: nellykapsi@yahoo.com,  
Natalia Toubanaki, T: +30 210 6617 777 (ext. 281), E: ntoubanaki@boussias.com

HTα
C o n F e r e n C e

THe WAY ForWArD For HTA CooPerATIon -  
TeAMInG UP For VALUe

www.htaconference.gr

Early 
Bird  

21/12

executive Training “on Pricing and Value Assessment”  delivered by Prof. Panos Kanavos

21 January 2019, Athens

Q	ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
Τετραετής η θητεία των οργάνων διοίκησης

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί 
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες 
διατάξεις», κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μανόλης Θραψανιώτης, 
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν και Κωνσταντίνος Σέλτσας, με θέμα «Αύξηση κατά ένα 
έτος της θητείας των οργάνων διοίκησης των οδοντιατρικών συλλόγων και 
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Σύνθεση του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας». 
Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης, η θητεία 
των οργάνων διοίκησης των οδοντιατρικών συλλόγων και της Ελληνικής 
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) αυξάνεται κατά ένα (1) έτος και γίνεται 
τετραετής, όπως ήδη ισχύει και για άλλους επιστημονικούς συλλόγους 
της χώρας (ιατρικούς συλλόγους, ΠΙΣ, δικηγορικούς συλλόγους κλπ και 
έχει αποφασιστεί και από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ της 19ης και 20ης 
Ιανουαρίου 2018. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 αποκαθίσταται η 
ισορροπία στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΟ, εφόσον τα 
μέλη του, τα οποία συνεχίζουν να είναι δεκαπέντε, δεν προέρχονται πλέον 
υποχρεωτικά και κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία (υποχρεωτικά τα δέκα 
από τα δεκαπέντε μέλη) από τους οδοντιατρικούς συλλόγους της Αττικής 
αλλά εκπροσωπούν όλο το φάσμα των οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας.

Q	ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ: 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ 
κρατών-μελών

Με στόχο την ενίσχυση της εμβολιαστικής 
κάλυψης στην Ευρώπη, το συμβούλιο 
των υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ECDC) να ιδρύσει Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφόρησης για τον Εμβολιασμό, 
για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ 
των κρατών - μελών. Σκοπός είναι 
να υπάρξει κοινή πολιτική για τα 
εμβόλια και τα εθνικά προγράμματα 
εμβολιασμού ανά την Ευρώπη, να 
καμφθούν οι εντι-εμβολιαστικές απόψεις, 
έτσι ώστε να αυξηθεί η εμβολιαστική 
κάλυψη του πληθυσμού, αλλά και η 
καταγραφή και παρακολούθηση της 
χορήγησης εμβολίων. Επιπλέον, το 
ECDC αναλαμβάνει να δημιουργήσει 
μια διαδικτυακή πύλη επιστημονικής 
ενημέρωσης για τα εμβόλια. «Τα κράτη 
- μέλη θα έχουν την πλήρη στήριξη 
της Επιτροπής στην εφαρμογή των 
νέων συστάσεων, οι οποίες μπορούν 
να σώσουν πολλές ζωές σε όλη την 
Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος Υγείας 
Vytenis Andriukaitis. 

http://www.htaCONFERENCE.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print


BOUSSIAS COMMUNICATIONS ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 No 1643

4

ΠληροφορIες: Κατερίνα Μινό, T.: 2106617777 (εσωτ. 154) E: kmino@boussias.com

Με την Υποστηριξη

ΧρΥσοι Χορηγοι

συνδιοργάνωση Official publicationΥπό την Αιγίδα

Kάποια καταστήματα είναι ανοιχτά και το βράδυ. 
Αυτή είναι η βραδιά τους!

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 | 19:45
Athenaeum InterContinental Athens

CEREMONY

Κλεισε θεση στη μεγαλη βραδια των e-volution AwArds 2019!

www.e-volutionawards.gr

Παρακολουθήστε  
την τελετή απονομής 

σε ζωντανή μετάδοση στο 
www.e-volutionawards.gr

http://www.e-volutionawards.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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Q	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Τι επιφυλάσσει το μέλλον 

Ημερίδα με θέμα «Το μέλλον στην αντιμετώπιση των Σπανίων Παθήσεων», 
διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ), την Κυριακή 
16 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 09:30-14:30, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Την 
εκδήλωση θα ανοίξουν με χαιρετισμούς τους, ο πρόεδρος της ΠΕΣΠΑ Ο. Οικονόμου, 
ο Ιατρός- Βιοπαθολόγος –Υγιεινολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος –Κοινωνικός 
Ιατρός, Ε. Βογιατζάκης, η αν. υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ο 
πρόεδρος του Ινστιτούτου Νοσηλευτικών Ερευνών & Πολιτικής της Υγείας Γ.Τσόλας 
και η πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ και αντιπρόεδρος ECPC, K.Αποστολίδου. Η θεματολογία 
της ημερίδας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής ζητήματα: «Νευροχειρουργικές 
παρεμβάσεις σε ασθενείς με Νευροινωμάτωση τύπου Ι και ΙΙ», «Η εκτίμηση της 
αναπηρίας σε άτομα που πάσχουν από Σπάνιες Παθήσεις. Ο νέος ΕΠΠΠΑ», «ΠΦΥ: 
έχει ρόλο στη φροντίδα ατόμων με σπάνιες παθήσεις», «Από τη σπανιότητα της 
ασθένειας στη μοναδικότητα της ψυχοθεραπευτικής σχέσης», «Οι τρέχουσες και 
μελλοντικές δράσεις του Eurordis», «Η μεταμόσχευση υπό το πρίσμα δικαίου» κ.ά. 

Q	ΔΩΡΕΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
Στον Εμπορικό Σύλλογο 
Αλιβερίου

Σε δωρεά Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή στον Εμπορικό Σύλλογο 
Αλιβερίου, προχώρησε ο Όμιλος 
ΗΡΑΚΛΗΣ. Η παράδοση του 
εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε σε 
εκδήλωση στο πλαίσιο της Λευκής 
Νύχτας που διοργάνωσε ο Εμπορικός 
Σύλλογος, παρουσία τοπικών 
αρχών και φορέων. Με στόχο, να 
απαντά σε ουσιαστικές ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας, το εργοστάσιο 
του Ομίλου στο Μηλάκι παρέδωσε 
τον πιστοποιημένο εξοπλισμό 
και παράλληλα ενημέρωσε τους 
εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου 
για τη χρήση και συντήρησή του. Ο 
Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής είναι 
πλέον προσβάσιμος σε 24ωρη βάση για 
χρήση από άτομα με ειδική κατάρτιση, 
σε σημείο που θα ορίσει ο Εμπορικός 
Σύλλογος Αλιβερίου. Ο Βασίλης 
Καμπάνης, Διευθυντής του εργοστασίου 
της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι, 
ανέφερε σχετικά: «Αναγνωρίζοντας 
την ανάγκη διαθεσιμότητας Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή σε δημόσιους 
χώρους, προχωρήσαμε σε μια δωρεά 
που σώζει ζωές, σε περίπτωση  
έκτακτης ανάγκης. Με την ευκαιρία 
αυτή, προτρέπουμε κάθε ενεργό 
πολίτη να εφοδιαστεί με τις απαραίτητες 
γνώσεις Α’ Βοηθειών».

Q	ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Ενημέρωση για την πρόληψή του

Με στόχο να συμβάλλει στη δράση της ενημερωτικής εκστρατείας «LET’S ΠΑΠ» για 
την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική 
Ακτοφυλακή, η ΕΛ.ΑΣ, και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, διοργανώνουν το 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 18:00 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, ενημερωτική ημερίδα 
για την «Πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας». Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται με την επιστημονική στήριξη της Ελληνικής Ακαδημαϊκής 
Ομάδας Μελετών και Παθολογίας Τραχήλου (HeCPA), υπό την Αιγίδα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής σε συνεργασία με το «Άγγιγμα 
Ζωής», της Leaseplan και την ευγενική χορηγία της Ελληνικής φαρμακευτικής 
εταιρείας AENORASIS. Με κοινό όραμα την μείωση των περιστατικών εμφάνισης 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα και αποστολή την ενημέρωση του 
γυναικείου πληθυσμού για την αξία της πρόληψης και τη σημασία του συστηματικού 
γυναικολογικού ελέγχου, οι συνεργαζόμενοι φορείς προγραμματίζουν μια 
εκστρατεία ενημέρωσης για το σύνολο της Ελληνικής περιφέρειας με στόχο να 
διαδοθεί το μήνυμα πως: ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος είναι μια απλή, 
ανώδυνη και σύντομη διαδικασία που δεν πρέπει να φοβίζει καμία γυναίκα, αφού 
μια και μόνον εξέταση μπορεί να της σώσει τη ζωή.

 ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΟ 401 

Με ποινή φυλάκισης ενάμιση έτους καταδικάστηκε από τη στρατιωτική Δικαιοσύνη 
γιατρός με πλαστό πτυχίο που υπηρετούσε στο 401. Σύμφωνα με την «Εφημερίδα 
των Συντακτών», ο γιατρός με το πλαστό πτυχίο επί μία τριετία ήταν διευθυντής στο 
διαιτολογικό τμήμα του 401 ΓΣΝΑ, ενώ είχε ανοίξει και δύο ιατρεία, ένα στην Πάτρα 
και ένα στη Σπάρτη όπου δεχόταν ασθενείς. Ο υποτιθέμενος γιατρός καταδικάστηκε σε 
18 μήνες φυλάκιση έπειτα από καταγγελία που είχε γίνει για τις δραστηριότητές του. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο κτηνίατρος αυτήν την περίοδο σπουδάζει 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να λάβει τον τίτλο που δεν 
έχει αλλά που χρησιμοποιούσε κατά κόρον τα προηγούμενα χρόνια. 

 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  
 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών διοργανώνει 
σήμερα Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου, την 11η 
Εθελοντική Αιμοδοσία των εργαζομένων 
του Νοσοκομείου, σε συνεργασία  
με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  
«Γ. Γεννηματάς». Λόγω έλλειψης 
αίματος κατά την περίοδο των εορτών, 
είναι σημαντική η συνεισφορά όλων 
μας. Για το σκοπό αυτό, το Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών και οι εργαζόμενοί του 
απευθύνουν πρόσκληση συμμετοχής 
στο ευρύ κοινό, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της δράσης. 
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Διστόμου 5-7, 
Αίθουσα Συνεδριάσεων – Κτίριο Ε’ και 
ώρες 12.30-17.00.
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Q	ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΣΦΥΪΚΗΣ 
ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΣ 
Με τοπική αναισθησία

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε χειρουργείο οσφυϊκής 
δισκεκτομής υπό περιοχική (τοπική) αναισθησία, στην Ευρωκλινική Αθηνών. 
Η επέμβαση, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του νευροχειρουργού κου Ν. 
Μαραθεύτη, σε ασθενή 70 ετών ο οποίος παρέμεινε σε εγρήγορση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επέμβασης, κινητοποιήθηκε πλήρως σε δυο ώρες, εμφάνισε 
άμεσα σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων του και έλαβε εξιτήριο την ίδια 
ημέρα. Έκτοτε η μέθοδος εφαρμόζεται ως ρουτίνα και σε άλλους ασθενείς. Οι 
επεμβάσεις οσφυϊκής δισκεκτομής με τοπική αναισθησία εφαρμόζονταν έως 
τώρα αποκλειστικά σε επιλεγμένα κέντρα των ΗΠΑ και έχουν πολύ σημαντικά 
οφέλη για τον ασθενή. Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται μείωση του μετεγχειρητικού 
πόνου, ημερήσια νοσηλεία, άμεση κινητοποίηση του ασθενή ενώ επίσης δίνεται 
η δυνατότητα να χειρουργηθούν και ασθενείς που δεν θέλουν ή δεν πρέπει 
για ιατρικούς λόγους να λάβουν γενική αναισθησία. Το σημαντικότερο όμως 
πλεονέκτημα της επέμβασης οσφυϊκής δισκεκτομής με τοπική αναισθησία είναι 
ότι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο ασθενής συζητά με τον χειρουργό ενώ 
αυτός εξετάζει την πάσχουσα περιοχή. Έτσι κάνει χειρουργικούς χειρισμούς ενώ 
λαμβάνει πολύτιμη ανατροφοδότηση από τον ίδιο τον ασθενή. Η επέμβαση είναι 
πιο ασφαλής και μειώνεται σχεδόν στο μηδέν η πιθανότητα νευρολογικής βλάβης. 

Q	ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗ 
ΡΙΒΑΡΟΞΑΜΠΑΝΗ 
Σε ασθενείς με καρκίνο

Τα νέα δεδομένα για τη ριβαροξαμπάνη, 
που αφορούν τη μείωση του κινδύνου 
φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) 
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για 
θρόμβωση, όπως είναι οι ασθενείς 
με καρκίνο που υποβάλλονται σε 
χημειοθεραπεία, ανακοίνωσαν η Bayer 
και ο συνεργάτης της Janssen Research & 
Development LLC, στην Ετήσια Συνάντηση 
της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας 
στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Τα 
δεδομένα αυτά, έρχονται να προστεθούν 
στα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση 
της ριβαροξαμπάνης σε ασθενείς με 
καρκίνο. Η θρόμβωση που σχετίζεται 
με τον καρκίνο αντιπροσωπεύει σχεδόν 
το ένα πέμπτο όλων των περιπτώσεων 
φλεβικής θρομβοεμβολής και η 
διαχείριση αυτών των ασθενών απαιτεί 
σημαντικούς πόρους των συστημάτων 
υγείας. Η μελέτη CASSINI, μέρος του 
ερευνητικού προγράμματος CALLISTO, 
είναι μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, 
διπλά τυφλή, μελέτη ανωτερότητας, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο. Η 
μελέτη αξιολογεί τη θρομβοπροφύλαξη 
με Xarelto 10mg μία φορά την ημέρα σε 
περιπατητικούς ασθενείς με καρκίνο, οι 
οποίοι είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου για 
φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ). Πρέπει 
να σημειωθεί ότι το Xarelto δεν έχει 
εγκριθεί για αυτή τη χρήση.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Νέλλη Καψή, εσωτ. 266, E: nellykapsi@yahoo.com

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βασιλική Κατέρου, E: vasokaterou@gmail.com

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣXEΔΙΑΣΜΟΣ: Αλέξανδρος Καρβουτζής, 
E: akarvoutzis@boussias.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Χρυσούλα Κορδούλη, εσωτ. 266, E: ckordouli@boussias.com
Διονυσία Βολίκα, Τ: 210 6617777 εσωτ. 148, Ε: dvolika@boussias.com

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Αμαλία Ψιλούδη, εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com
Θανάσης Μουτζίκος, εσωτ. 263, E: amoutzikos@boussias.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Βoussias Communications
T: 210 6617777, F: 210 6617778, Δ:  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας

Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδρομής 350€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
Μιχάλης Μπούσιας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: 
Δημήτρης Κορδεράς

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
& ΒΡΑΒΕΙΩΝ:
Νικόλας Κονδάκης

Q	ΝΕΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΡΑΝΙΜΠΙΖΟΥΜΑΜΠΗΣ 
Για την αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας 

Αίτηση έγκρισης για νέα ένδειξη της ρανιμπιζουμάμπης στην αμφιβληστροειδοπάθεια 
της προωρότητας (ΑτΠ), μια σπάνια πάθηση στα πρόωρα βρέφη που συχνά οδηγεί 
σε τύφλωση, θα καταθέσει η Novartis. Στη μελέτη RAINBOW Φάσης ΙΙΙ, παρά την 
οριακά υπολειπόμενη στατιστική σημαντικότητα ως προς το πρωτεύον καταληκτικό 
σημείο επίδειξης ανωτερότητας της ρανιμπιζουμάμπης έναντι της χρήσης λέιζερ, 
αποδείχθηκε ότι η ρανιμπιζουμάμπη είναι μια αποτελεσματική, ασφαλής και καλά 
ανεκτή θεραπεία για τα βρέφη με ΑτΠ. Η Novartis σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση 
έγκρισης εκτός των ΗΠΑ για μια νέα ένδειξη στην ΑτΠ, προκειμένου να διαθέσει αυτή 
τη θεραπεία σε πρόωρα βρέφη τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρή απώλεια όρασης - 
το πρώτο αντι-VEGF προϊόν που αναζητά ένδειξη για την ΑτΠ.

 AFFIDEA ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

Σημαντική διάκριση έλαβε το διαγνωστικό 
κέντρο της Affidea στο Ηράκλειο Κρήτης 
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας, 
αποσπώντας 5 αστέρια για την ποιότητα 
στην ασφάλεια των ασθενών της. Η Affidea 
Ηρακλείου Κρήτης είναι το μοναδικό 
διαγνωστικό κέντρο στην Ελλάδα, που 
λαμβάνει αυτή τη διάκριση από την ESR 
– Euro Safe Imaging Stars που δίνει το 
βραβείο «Γίνε ένα αστέρι για τους ασθενείς 
σου» ενώ κατατάσσεται στη λίστα «Wall 
of Stars» μαζί με την «αφρόκρεμα» των 
νοσοκομείων της Ευρώπης. To «Euro Safe 
Imaging Stars» είναι μια πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας 
(European Society of Radiology), η οποία 
στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου 
Ιατρικών Μονάδων Απεικόνισης υψηλής 
ποιότητας, με εφαρμογή αυστηρών 
μέτρων ακτινοπροστασίας. 

https://www.facebook.com/pages/Health-Daily/154160118128679
http://www.linkedin.com/groups/HealthDaily-Boussias-Communications-4110524?trk=my_groups-b-grp-v
http://www.youtube.com/boussiascomm
https://twitter.com/HealthDaily_GR

