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Διευκρινισεισ που αφορούν στο θεσμό 
των Επικουρικών Ιατρών, ώστε να διατηρη-
θεί σε χρησιμότητα ο θεσμός αυτός και να 
μην εξελιχθεί σε μηχανισμό απογυμνώσε-
ως της επαρχίας από το ιατρικό δυναμικό 
της, κάνει με εγκύκλιό του (Αρ. Πρωτ. Γ.Υφ. 
3702/7-8-2006) ο υφυπουργός Υγείας Αθα-
νάσιος Γιαννόπουλος. 

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υφυ-
πουργού, το υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα της στελέχωσης των κενών θέ-
σεων ιατρικού δυναμικού με το θεσμό των 
Επικουρικών Ιατρών. Μέχρι τώρα ο θεσμός 
έχει αποδειχθεί χρήσιμος για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που γεννά η χρονο-
βόρος διαδικασία προκηρύξεως, κρίσεως και 
διορισμού οργανικών θέσεων ιατρών ΕΣΥ. 
Ο θεσμός του Επικουρικού Ιατρού έγινε κυ-
ρίως για την κάλυψη κενών στη στελέχωση 
της περιφέρειας και όχι για την κάλυψη των 
παγίων και διαρκών αναγκών Νοσοκομείων 
της χώρας, ιδίως του Κέντρου. Για τα τελευ-
ταία, υπάρχει πάντοτε η διαδικασία κρίσεως 
ιατρών ΕΣΥ κανονικά, η οποία ουδόλως δι-
εκόπη και η οποία με μέριμνα των Διοικη-
τών των Νοσοκομείων πρέπει να συνεχίζε-
ται κανονικά.

Όμως σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο 
έχουν παρατηρηθεί τα παρακάτω φαινόμε-

να, τα οποία στην πρόθεση του Υπουργεί-
ου είναι πάραυτα να διακοπούν:
1. Ιατροί υποβάλλουν αίτηση διορισμού σε 

θέση Επικουρικού ιατρού αποκλειστικά και 
μόνο για Νοσοκομεία του Κέντρου. 

2. Ιατροί κατέχοντες θέση Επικουρικού Ια-
τρού στην περιφέρεια, παραιτούνται από 
την κατεχόμενη θέση και αμέσως επιδιώ-
κουν διορισμό σε θέση Επικουρικού ια-
τρού στο Κέντρο. 

3. Ιατροί κατέχοντες θέση ΕΣΥ σε Νοσοκο-
μεία και ΚΥ της περιφέρειας παραιτούνται 
και αμέσως υποβάλλουν νέα αίτηση δι-
ορισμού ως Επικουρικοί Ιατροί σε νοσο-
κομεία του Κέντρου.

4. Οι Διοικήσεις σε πολλά Νοσοκομεία ιδί-
ως του Κέντρου, μόλις προσωρινά καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους με την τοποθέτηση 
Επικουρικού Ιατρού, δεν προωθούν την 
διαδικασία διορισμού ιατρού σε οργανι-
κή θέση, την οποία «ενθυμούνται» πάλι 
μόνον όταν ο Επικουρικός Ιατρός αποχω-
ρήσει με οποιονδήποτε τρόπο. 
Πρόθεση του Υπουργείου είναι να διατη-

ρηθεί σε χρησιμότητα ο θεσμός των Επικου-
ρικών Ιατρών και να μην εξελιχθεί σε μηχανι-
σμό ούτε απογυμνώσεως της επαρχίας από 
το ιατρικό δυναμικό της, αλλά ούτε και κα-
ταστρατήγησης της διαδικασίας στελέχωσης 

των νοσοκομείων από οργανικούς ιατρούς, 
που κατέχουν θέση μετά από κανονική δι-
αδικασία κρίσης. 

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους 
ο υφυπουργός διευκρινίζει τα ακόλουθα:
• Κάθε αίτηση διορισμού σε θέση Επικου-

ρικού Ιατρού του ενδιαφερομένου περι-
λαμβάνει υποχρεωτικώς περιφερειακά νο-
σοκομεία και σχηματισμούς, δηλούμενα 
από τον ίδιο.

• Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από 
υπεύθυνη δήλωσή του με την οποία δη-
λώνεται ότι δεν κατέχει άλλη θέση στο 
ΕΣΥ οργανική, προσωποπαγή ή Επικου-
ρικού Ιατρού οπουδήποτε. 

• Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνε-
ται ότι ο αιτών δεν έχει αρνηθεί διορισμό 
σε άλλη θέση στο ΕΣΥ ή σε θέση Επικου-
ρικού Ιατρού και ότι δεν έχει παραιτηθεί 
από τέτοια θέση. 

• Ιατρός που παραιτείται από θέση Επικου-
ρικού Ιατρού (όπως και από θέση ιατρού 
ΕΣΥ) θα νομοθετηθεί ότι μοριοδοτείται αρ-
νητικά σε επόμενες κρίσεις. 

• Επικουρικός ιατρός που αρνείται διορισμό 
ή παραιτείται από αυτόν δύο φορές δεν 
έχει δικαίωμα επανεγγραφής στον κατά-
λογο των Επικουρικών Ιατρών. 

Διευκρινίσεις Γιαννόπουλου για το θεσμό των Επικουρικών Ιατρών

Παρατεινεται για μια ακόμη φορά ο χρόνος προσαρμογής 
στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 των Ιδιωτικών Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Η Γεν. Δ/
νση Υγείας του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
απέστειλε στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας το υπ' αριθμ. 
πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ./87081/18-7-2006 έγγραφο με θέμα: «Παρά-
ταση του χρόνου προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 
(ΦΕΚ 70/Α/01) των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», το οποίο έχει ως εξής: 

«Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ.37564/30-3-
2006 εγγράφου μας, το οποίο αναφερόταν στην παράταση του 
χρόνου προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρε-
σιών ΠΦΥ μέχρι τέλους του χρόνου και μετά από ερωτήματα 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ασφαλιστικών Οργανι-

σμών και Ταμείων σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακό-
λουθα: 

Α) Η τροπολογία που αφορά την παράταση του χρόνου προ-
σαρμογής των φορέων ΠΦΥ έχει συμπεριληφθεί σε Νομοσχέ-
διο που προωθείται για ψήφιση.

Β) Η εν λόγω τροπολογία θα έχει αναδρομική ισχύ. Συνεπώς 
το χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης παράτα-
σης έως την ψήφιση του Νομοσχεδίου θα καλυφθεί στην ψήφι-
ση με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.

Γ) Οι Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να θεωρήσουν δεδομένη την πα-
ράταση του χρόνου προσαρμογής των Φορέων ΠΦΥ στις δια-
τάξεις του Π.Δ. 84/01 και να εναρμονίσουν τις ενέργειές τους 
σύμφωνα με αυτή».

Παράταση του χρόνου προσαρμογής στις διατάξεις 
του Π.Δ. 84/2001 των Ιδιωτικών Φορέων 

Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
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Οι προϋποθέσεις για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου 
σε πλοία και οι αντίστοιχες θέσεις

Χιλιοι Πεντακοσιοι ασθενείς αποασυ-
λοποιήθηκαν και διαβιούν σε 164 σύγχρο-
νες δομές στελεχωμένες με επιστημονικό 
προσωπικό. Δύο άσυλα έκλεισαν (Πέτρα 
Ολύμπου και Θεραπευτήριο Χανίων), ενώ 
κλείνουν έως το τέλος του χρόνου το Παι-
δοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και ακο-
λουθούν τα Ψυχιατρεία Τρίπολης και Κέρκυ-
ρας. Παράλληλα, ιδρύθηκαν εκατό γραφεία 
κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 
ισάριθμους δήμους της χώρας που στελε-
χώθηκαν με νέους κοινωνικούς επιστήμονες, 
καταρτίσθηκαν περισσότεροι από χίλιοι στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων ευπαθών 
ομάδων εργαζόμενοι σε υπηρεσίες πρόνοι-
ας και απασχόλησης, ενώ άλλοι 15.000 ια-
τροί και προσωπικό νοσοκομείων στη χρή-
ση νέων τεχνολογιών και στα νέα διοικητικά 
πρότυπα. Επίσης ολοκληρώθηκαν δύο Αστι-
κά Κέντρα Υγείας, τρεις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας, έντεκα συστήματα υψηλής βιοϊ-
ατρικής τεχνολογίας (μαγνητικοί τομογράφοι, 
αξονικοί τομογράφοι, κ.λπ.) σε νοσοκομεία 
Αττικής, Θεσσαλονίκης και σε ευαίσθητες 
περιοχές της περιφέρειας. Αυτά είναι μερι-
κά από τα επιτεύγματα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υγεία - Πρόνοια» 2000-
2006, όπως τα παρουσίασε ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δημόσιας Υγείας Μελέτης Τζαφέρης 

σε συνέντευξη Τύπου. Η Προστασία της Δη-
μόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Περί-
θαλψης (ΠΔΥ), η Βελτίωση της Ανταποδο-
τικότητας του Υγειονομικού Συστήματος και 
η Οργάνωση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΚΑ) είναι οι τρεις πυλώνες που συγκρο-
τούν το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο 
2007–2013, τόνισε ο κ. Τζαφέρης, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά τα εξής:
• Η στρατηγική Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 
αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών δι-
αβίωσης και της ποιότητας ζωής του πλη-
θυσμού. Ειδικότερα, στοχεύει στην πρό-
ληψη των νοσημάτων, την προστασία και 
προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, την 
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

• Η στρατηγική Βελτίωσης της Ανταποδο-
τικότητας του Υγειονομικού Συστήματος 
στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματι-
κότητας και της αποδοτικότητας του συστή-
ματος υγείας και τη βελτίωση της ανταγω-
νιστικής του θέσης.

• Η στρατηγική Οργάνωσης της Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στοχεύει στη διευκόλυνση 
της αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πο-
λιτών, ανεξάρτητα από ψυχική, σωματική 
ή νοητική ασθένεια και αναπηρία και στο 
συνδυασμό της κρατικής παρέμβασης με 
την κοινωνική προσφορά για μεγέθυνση 
του κοινωνικού αποτελέσματος. 
Σύμφωνα με τον κ. Τζαφέρη, οι παρεμβάσεις 

της νέας προγραμματικής περιόδου στην υγεία 
και την κοινωνική αλληλεγγύη θα διακρίνονται 
από ορισμένα νεωτεριστικά στοιχεία: 
• Η περιστολή των ανορθολογικών δαπανών 

θα βοηθηθεί από επιμέρους Συμπράξεις 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

• Η μεγέθυνση του κοινωνικού αποτελέσμα-
τος θα επιδιωχθεί με την αξιοποίηση της 
εθελοντικής προσφοράς των μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων. 

• Η προσφορά υπηρεσιών υγείας σε συνδυα-
σμό με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
θα αποτελέσει νέο πεδίο επιχειρηματικότη-
τας και εξωστρέφειας της οικονομίας.

Οι παρεμβάσεις στην Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη

Ο κ. 
Μελέτης 
Τζαφέρης

το υΠουργειο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το υπ. 
αριθμ. πρωτ. Υ10γ/οικ.62940/26-5-2006 έγγραφό του, καθορίζει 
τα κριτήρια διορισμού αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Πε-
ριφερειακά Ιατρεία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου για τις θέσεις που προ-
κηρύσσονται για διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοία, 
ισχύουν τα εξής:
1. Η προκήρυξη των θέσεων αυτών δύναται να ανακοινώνεται και 

έκτακτα κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης ή όταν παρίστα-
ται ανάγκη. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και γιατροί που εκ-
κρεμεί ήδη αίτησή τους για την τακτική προκήρυξη και εφόσον 
κριθούν επικρατέστεροι για κάποια θέση και των δύο προκηρύξε-
ων, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωσή τους τη 
θέση που επιθυμούν εντός τριημέρου από την έκδοση των απο-
τελεσμάτων της έκτακτης προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή και 
στη θέση που εγκαταλείπει ο ιατρός, τοποθετείται ο αμέσως επό-
μενος από πλευράς μορίων. 

2. Αποκλείονται οι γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής. Οι θέσεις 
προκηρύσσονται ταυτόχρονα και για μη υπόχρεους υπηρεσίας 
υπαίθρου (με θητεία). Για την πρώτη και μόνο εφαρμογή της διά-
ταξης, τις θέσεις αυτές θα διεκδικήσουν γιατροί με προϋπηρεσία 
(μη υπόχρεοι της τρίμηνης υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Οι θέσεις σε ΚΥ και ΠΙ νησιωτικών και παράκτιων περιοχών για 
αγροτικούς ιατρούς που διατίθενται σε πλοία

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την απόφα-
ση Υ10γ/οικ.64905/30-5-2006 ορίζει τα παρακάτω:

Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας στα οποία συστήνονται οι 
αναφερόμενες θέσεις για ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικούς) 
που θα διατίθενται σε πλοία: 
1. Ν. Αττικής-Πειραιά: ΠΙ Καρβουνάδων Κυθήρων, 2 θέσεις για 

γραμμές που συνδέουν την Αττική με τα νησιά Κύθηρα και Αντι-
κύθηρα. 

2. Ν. Δωδεκανήσου: ΠΙ Παραδεισίου, 2 θέσεις για γραμμές που συν-
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δέουν την Αττική με τα Δωδεκάνησα και ΚΥ Καρπάθου, 1 θέση 
για γραμμές που συνδέουν λοιπά ηπειρωτικά λιμάνια με τα Δω-
δεκάννησα. 

3. Ν. Ηρακλείου: ΠΙ Προφήτη Ηλία, 2 θέσεις για γραμμές που συν-
δέουν την Αττική με το Ηράκλειο. 

4. Ν. Καβάλας: ΠΙ Αμυγδαλεώνα, 2 θέσεις για γραμμές που συνδέ-
ουν ηπειρωτικούς λιμένες με τα νησιά Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

5. Ν. Κυκλάδων: ΚΥ Θήρας, 2 θέσεις για γραμμές που συνδέουν 
την Αττική με τις Κυκλάδες. 

6. Ν. Λασιθίου: ΠΙ Χουμεριάκου, 1 θέση για γραμμές που συνδέουν 

την Αττική με τον Άγιο Νικόλαο και ΠΙ Έξω Μουλιανών, 1 θέση για 
γραμμές που συνδέουν λοιπά ηπειρωτικά λιμάνια με την Κρήτη.

7. Ν. Λέσβου: ΠΙ Παμφίλων, 2 θέσεις για γραμμές που συνδέουν 
την Αττική με τα νησιά Χίο και Μυτιλήνη. 

8. Ν. Ρεθύμνης: ΠΙ Αρμένων, 1 θέση για γραμμές που συνδέουν την 
Αττική με το Ρέθυμνο.

9. Ν. Σάμου: ΠΙ Αγ. Κωνσταντίνου, 2 θέσεις για γραμμές που συν-
δέουν την Αττική με τα νησιά Σάμο και Ικαρία.

10. Ν. Χανίων: ΠΙ Καλυβών, 2 θέσεις για γραμμές που συνδέουν 
την Αττική με τα Χανιά. 

Εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

το νεο Δσ της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλ-
λοντος είναι:
Πρόεδρος: ......................................................Θεόδωρος Κωνσταντινίδης 
Α’ Αντιπρόεδρος: ............................................... Βασίλειος Δρακόπουλος 
Β’ Αντιπρόεδρος: ....................................................... Θεόδωρος Μπάζας 
Γεν. Γραμματέας:...............................................................Ευγενία Πανταζή 
Ταμίας: ..........................................................................Γεώργιος Ντουνιάς 
Μέλος: ..........................................................................Σπυρίδων Δρίβας 
Μέλος: ...................................................................... Γεώργιος Ραχιώτης

Νέα σύνθεση του ΔΣ 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής 
της Εργασίας & Περιβάλλοντος 

Εάν το Rochalitex 
δεν δώσει απο-
τέλεσμα σε ένα 
μήνα αυτό απο-
τελεί ένδειξη λε-
πτομερούς ΩΡΛ 
εξέτασης.

Pharmagel Tηλ.: 27410 26631, Κιν.: 6944 280764

στην εφαρμογη συστήματος ηλεκτρονι-
κής συνταγογράφησης προχωρά το υπουρ-
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
στο πλαίσιο των προσπαθειών για καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση του πολίτη. Με την ολο-
κλήρωση του πληροφοριακού συστήματος 
του ΟΠΑΔ δίνεται τέλος στην παράνομη συ-
νταγογράφηση, αφού ο έλεγχος και η έγκρι-
ση των συνταγών των φαρμάκων θα γίνεται 
αυτόματα. Το σύστημα, για το οποίο υπάρ-
χει διαγωνισμός σε εξέλιξη, αρχικά θα εφαρ-
μοσθεί πιλοτικά.

Με τον αυτόματο έλεγχο των συνταγών, η 
μείωση της σπατάλης που μπορεί να επιτευ-
χθεί ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο. Τα χρήματα που θα εξασφα-
λισθούν θα πάνε στους ασφαλισμένους με 
τη μορφή πρόσθετων παροχών.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος τόνισε ότι με την έναρξη της επο-

χής της ηλεκτρονικής υγείας, θα επιτευχθεί η 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποί-
ος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ανα-
βάθμισης των υπηρεσιών υγείας που προω-
θεί το υπουργείο.

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής 
της συνταγογράφησης, ο ΟΠΑΔ θα έχει:
• Δυνατότητα ενεργοποίησης-ακύρωσης κω-

δικού ΕΜΑΔ (Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμέ-
νων Δημοσίου).

• Δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης δαπάνης 
ανά συνταγή ή μέρους συνταγής. 

• Μηχανισμό ενημέρωσης των προμηθευ-
τών του ΟΠΑΔ με απορρίψεις/περικοπές 
επί των αιτούμενων ποσών. Δυνατότητα 
εκτύπωσης μηνιαίων καταστάσεων ανά 
προμηθευτή. 

• Δυνατότητα δημιουργίας ερωτημάτων από 
τους χρήστες με εύχρηστο γραφικό τρό-
πο, με σκοπό την εξόρυξη χρήσιμης πλη-
ροφορίας. 

• Υποστήριξη βασικών ελέγχων για τον εντο-
πισμό πλασματικής συνταγογράφησης. Η 
εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης εντάσσεται στο γενικό-
τερο εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού 
του συστήματος. 
Ο ΟΠΑΔ, όσον αφορά την Πληροφορια-

κή του υποδομή, έχει ως στρατηγικό στόχο 
την ανάπτυξη και επιχειρησιακή εφαρμο-
γή συνεκτικού πληροφοριακού συστήμα-
τος που θα περιλαμβάνει:
• Την κεντρική υπηρεσία του ΟΠΑΔ και τις 

κατά τόπους ΥΠΑΔ
• Τους συμβεβλημένους ιατρούς
• Τα διαγνωστικά κέντρα και τα φαρμα-

κεία
• Τράπεζα για την αυτόματη πληρωμή 

ενταλμάτων
•  Πλήρη ενσωμάτωση της τεχνολογίας BarCode 

που έχει υιοθετηθεί από τον ΕΟΦ.
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Στην «καρδιά» της φαρμακευτικής αγοράς
στισ 6 οκτωβρIου ανοίγουν στη Θεσ-
σαλονίκη οι πύλες της μεγαλύτερης φαρ-
μακευτικής διοργάνωσης της Βόρειας 
Ελλάδας, του 6ου PHARMA point, που 
διοργανώνει ο ΦΣ Θεσσαλονίκης, υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων και του Πανελ-
λήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τo 
φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση πραγ-
ματοποιείται στο χώρο της Helexpo. Μέ-
γας χορηγός της διοργάνωσης είναι η 
εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ.
Το 6ο PHARMA point είναι, περισσότε-
ρο από κάθε άλλη χρονιά, προσανατο-
λισμένο στον ευρύτερο χώρο της υγείας, 
όπως φαίνεται από το πλούσιο και διευ-
ρυμένο θεματολόγιο του συνεδρίου. 
Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα με-
γάλα κοινωνικά προβλήματα, ο Φαρ-
μακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
έχει προγραμματίσει στρογγυλό τραπέζι 
με θέμα: «Προσέγγιση και αντιμετώπι-
ση του προβλήματος των Ναρκωτικών 
μέσα από την Αρχαία Ελληνική Φιλο-
σοφία & Γραμματεία». 
Το «καυτό» αυτό πρόβλημα της ελλη-
νικής κοινωνίας θα αποτελέσει αντικεί-

μενο συζήτησης και ανάλυσης μετα-
ξύ Πανεπιστημιακών και Επιστημόνων 
Υγείας. Οι σύνεδροι-φαρμακοποιοί, μέ-
σα από τη συζήτηση που θα ακολου-
θήσει, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν το πρόβλημα στις πραγματικές του 
διαστάσεις και να επαναπροσδιορίσουν 
το ρόλο τους ως «σύμβουλοι υγείας» 
για τους γονείς και τα παιδιά. Εξίσου ση-
μαντικό και ενδιαφέρον είναι και το θέ-
μα στο στρογγυλό τραπέζι για τη «Διά-
γνωση και αντιμετώπιση της υπέρτασης 
2006: Μύθοι και αλήθειες», καθώς η 
υπέρταση απασχολεί σημαντικό κομμάτι 
του πληθυσμού της χώρας μας. 
Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία 
του θεσμού, ο Φαρμακευτικός Σύλλο-
γος Θεσσαλονίκης «εγκαινιάζει» ανοι-
κτή επικοινωνία με στόχο την ενημέ-
ρωση του κοινού της Βόρειας Ελλάδας 
σχετικά με το νεανικό διαβήτη. 
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας για το κοι-
νό, που πραγματοποιείται την Κυριακή 8 

Οκτωβρίου, στις 11:00-13:30, στο Συ-
νεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», όλοι 
όσοι ενδιαφέρονται θα ενημερωθούν 
για τη συνολική φροντίδα και αντιμετώ-
πιση του προβλήματος από διακεκριμέ-
νους επιστήμονες, ενώ θα ακολουθή-
σει συζήτηση.
Παράλληλα με το συνέδριο πραγματο-
ποιείται και εκπαιδευτικό διήμερο με θέ-
μα: «Ας αναπτύξουμε τις επαγγελματι-
κές μας ικανότητες», που διοργανώνει ο 
ΦΣ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Carla, και απευθύνεται σε 
φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου 
και φοιτητές φαρμακευτικής.
Ακόμα, η Θεσσαλονίκη και το PHARMA 
point αποτελούν φέτος σημείο συνά-
ντησης και για τους Διατροφολόγους, 
καθώς εκεί διεξάγεται το Πανελλήνιο 
Συμπόσιο του Συλλόγου Διαιτολόγων-
Τεχνολόγων Διατροφής.
Τέλος, όσοι από τους επισκέπτες-φαρ-
μακοποιούς περιηγηθούν στο χώρο 
της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν νέα προϊόντα και νέες υπη-
ρεσίες για το φαρμακείο, στα 130 περί-
πτερα των εταιρειών που συμμετέχουν 
στην έκθεση.

η α&D Ιαπωνίας είναι ο ένας από τους δύο μεγαλύτερους κα-
τασκευαστές ψηφιακών πιεσόμετρων στον κόσμο με πωλήσεις 
που ξεπερνούν τα 3.500.000 καταναλωτικών συσκευών ετη-
σίως και με αυτόνομα δίκτυα διανομής σε Ευρώπη, Αμερική, 
Ασία και Αυστραλία. Η Α&D κατέχει την ηγετική θέση παγκο-
σμίως στις συνδυασμένες πωλήσεις καταναλωτικών και επαγ-
γελματικών συσκευών για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης 
όπως παρακλινίων monitors και φορητών συσκευών 24ωρης 
καταγραφής. Η Α&D είναι η πρώτη που ανέπτυξε και εφάρμο-
σε στα καταναλωτικά της πιεσόμετρα καινοτομικές εφαρμογές 
όπως ταλαντωσιμετρική μέθοδος μέτρησης, μεγάλες οθόνες 
τριπλής ένδειξης, ένα μόνο κουμπί στη συσκευή, δείκτης αρ-
ρυθμίας, δυνατότητα μέτρησης υπό συνθήκες αρρυθμίας και 
ψηφιακός δείκτης εκτίμησης αποτελέσματος. Σήμερα (Ιούλιος 

2006) κυκλοφορούν 14 συσκευές της Α&D που έχουν επιτύ-
χει τον ανώτατο βαθμό κλινικής αξιολόγησης με βάση τα αυ-
στηρότατα πρωτόκολλα ΒΗS και Ιnt’l Ρrotocol (Πηγή: British 
Hypertension Society, http://www.bhsoc.org).Η Α&D αντιπρο-
σωπεύεται στην Ελλάδα από το 1986 από την ΑCΤΑ Ε.Π.Ε.

ΑCΤΑ Ε.Π.Ε. Φειδιππίδου 39, Αθήνα Τ.Κ. 115 27, τηλ.: 210 7795068, 
fax: 210 7779377, e-mail: info@acta.gr, website: www.acta.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Ποια είναι η A&D

Kέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης 
A&D, Saitama, 
Japan.


