
10 χρόνια λειτουργίας του ΓΝΕ «Θριάσιο»
Δeκα χρoνια λειτουργίας συμπλήρω-
σε φέτος το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας 
«Θριάσιο». Στο πλαίσιο αυτό διοργανώ-
θηκε εκδήλωση αφιερωμένη σε όλους 
όσους με οποιοδήποτε τρόπο συνεισέ-
φεραν στην ιδέα, στο όραμα, στο σχεδι-
ασμό και στην υλοποίηση για την ανέ-
γερση και λειτουργία του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθέατρο του «Θριάσιου» στην Ελευ-
σίνα, παρουσία της ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Υγείας, βουλευτών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, φορέων, οργανώσεων και εταιριών που λειτουργούν 
στην περιοχή. Στη διάρκεια της εκδήλωσης αποκαλύφθηκε τι-
μητική πλάκα για τους υποστηρικτές και μεγάλους δωρητές του 
Νοσοκομείου. 

Οραματιστές, εμπνευστές και θεμελιωτές της δημιουργίας του 
ΓΝΕ «Θριάσιο» υπήρξαν ο Δήμος Ελευσίνας, επί δημαρχίας Μι-
χαήλ Λεβέντη και ο Δήμος Ασπροπύργου επί δημαρχίας Σπυ-
ρίδωνος Λιάσκου. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 1976 και το 1977 

ιδρύθηκε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος 
Δήμων και Κοινοτήτων Θριάσιου Πεδί-
ου με τη συμμετοχή των Δήμων Ελευ-
σίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας, και 
της Κοινότητας Μαγούλας. Το 1984 το 
έργο εντάχθηκε στο ΕΣΥ και τη χρημα-
τοδότησή του ανέλαβε το Ελληνικό Δη-
μόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Την προσπάθεια ανέγερσης του «Θρι-
άσιου» έχουν ενισχύσει επίσης μεμονω-
μένοι δωρητές, πολυάριθμοι φορείς και 

οργανώσεις, εργαζόμενοι και απλοί πολίτες, με οικονομική συν-
δρομή και προσωπική εργασία. 

Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στον Αναπτυξιακό Σύνδε-
σμο Δήμων και Κοινοτήτων Θριάσιου Πεδίου, στον Μιχαήλ Λε-
βέντη καθώς και στους μεγάλους δωρητές: Κοινωφελές Ίδρυμα 
Ι.Σ. Λάτση, Ανώνυμο Εταιρεία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Ελληνικά Πε-
τρέλαια ΑΕ, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Κουνούπη Βαρζάκου Βικτώ-
ρια, Νίκα Παναγιώτα, Ρήγο Ιωάννη, Σερπάνο Γεώργιο, και Χα-
λυβουργική ΑΕ.
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ΥπΟ την πρΟεΔρια του υπουργού Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη 
Αβραμόπουλου, πραγματοποιήθηκαν οι 
εργασίες της 1ης συνεδρίασης της Διακομ-
ματικής Επιτροπής για τον μοριακό έλεγχο 
του αίματος.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους 
όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου και έχει ως αντικείμενο την προμή-
θεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό 
εξοπλισμό, για τον έλεγχο του αίματος με 

τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλε-
ϊνικών οξέων (ΝΑΤ). Κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης, αποφασίστηκε η συγκρότη-
ση πενταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής, 
με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και 
υπηρεσιακών στελεχών, που θα αναλάβει 
να αξιολογήσει τις προσφορές για την υλο-
ποίηση του έργου της προμήθειας των αντι-
δραστηρίων αιμοδοσίας. Όπως τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος στην ομιλία 
του ενώπιον των μελών της Διακομματικής 

Επιτροπής, «η εισήγηση της πενταμελούς 
Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θα επι-
φορτιστεί και με το έργο ελέγχου των δι-
καιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων, 
θα αποτελέσει βάση για διαβούλευση της 
Διακομματικής Επιτροπής, προκειμένου 
να επιλέξει τους υποψηφίους αναδόχους 
με τους οποίους θα διαπραγματευτεί, κα-
θώς επίσης και τον ανάδοχο στον οποίο θα 
αναθέσει την ευθύνη υλοποίησης του έρ-
γου της προμήθειας».

Διακομματική Επιτροπή για τον μοριακό έλεγχο του αίματος

Στην ιΔιαiτερα σημαντική θέ-
ση του Προέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Ακαδημίας Δερματολο-
γίας-Aφροδισιολογίας (EADV) 
εκλέχθηκε ο καθηγητής κ. Αν-
δρέας Κατσάμπας. Άριστος γνώ-
στης του ευρύτερου χώρου της 
EADV και ακούραστος εργάτης 
με πολυετή θητεία σε όλες τις 
άλλες βαθμίδες αυτού του ιδι-

αίτερα πολύπλευρου επιστημο-
νικού και διεθνούς οργάνου, ο 
κ. Κατσάμπας έχει παρουσιάσει 
αξιόλογο τόσο επιστημονικό όσο 
και διοικητικό έργο. 

Η προσφορά του  Έλληνα κα-
θηγητή προς την EADV εκτιμή-
θηκε από το σύνολο των Ευ-
ρωπαίων δερματολόγων που 
τον εξέλεξαν ως πρόεδρό τους 

σε μια φορτισμένη συναισθη-
ματικά συνεδρία της Ακαδημί-
ας. Παίρνοντας τη σκυτάλη από 
τους αείμνηστους N. Παρίση και 
Ι. Στρατηγό, τοποθετεί ξανά την 
Ελληνική Δερματολογία σε διε-
θνή πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το περιοδικό μας του εύχε-
ται καλή επιτυχία στα νέα του 
καθήκοντα.

Ο καθηγητής Α. Κατσάμπας πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας-Aφροδισιολογίας

Ο καθηγητής κ. Ανδρέας 
Κατσάμπας.
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πληθωριΣμoΣ σε γιατρούς, ελλείψεις 
σε νοσηλευτές, πολλοί οι αξονικοί και λί-
γοι οι μαγνητικοί τομογράφοι, αυξημένες 
ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι μερικές από 
τις διαπιστώσεις που καταγράφονται για τη 
χώρα μας στην πρόσφατη έκθεση «Health 
Data 2006» του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣA). 

Η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 
των χωρών-μελών του OOΣA σε ό,τι αφο-
ρά στον αριθμό των γιατρών σε αναλογία 
με τον πληθυσμό και μεταξύ των τελευ-
ταίων σε ό,τι αφορά στον αριθμό των νο-
σηλευτών. Πιο συγκεκριμένα, όπως κα-
ταγράφεται στην έκθεση, στην Ελλάδα 
αντιστοιχούν -σύμφωνα με τα στοιχεία του 
2004- 4,9 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους 
(δηλαδή περίπου 50.000 γιατροί), τη στιγ-
μή που η αντίστοιχη αναλογία στις χώρες 
του OOΣA είναι 3:1.000. Η αναλογία στη 
χώρα μας είναι η υψηλότερη σε σχέση με 
όλες τις άλλες χώρες του OOΣA και μό-
νο η Ιταλία και το Βέλγιο ξεπερνούν την 
αναλογία 4 γιατροί προς 1.000 κατοίκους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 50.000 
γιατρούς στην Ελλάδα, οι 22.500 υπηρε-
τούν σε νοσοκομεία και γενικότερα μονά-
δες υγείας του EΣY. 

Παράλληλα ιδιαίτερα χαμηλός εμφανί-
ζεται, σύμφωνα με την έκθεση του OOΣA, 
ο αριθμός των νοσηλευτών, αφού στην 
Ελλάδα αντιστοιχούν 3,8 ανά 1.000 κα-
τοίκους στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι οι 
μοναδικές χώρες του OOΣA που έχουν χει-
ρότερη εικόνα σχετικά με τον αριθμό των 
νοσηλευτών είναι η Κορέα (1,8:1.000 κα-
τοίκους) και το Μεξικό (2,2:1.000). H αντί-
στοιχη αναλογία στις χώρες του OOΣA 

κατά μέσο όρο είναι 8,3 νοσηλευτές ανά 
1.000 κατοίκους.

Επίσης αρνητική εμφανίζεται στην έκθε-
ση η εικόνα και σε ό,τι αφορά στον αριθ-
μό των μαγνητικών τομογράφων, αφού 
στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 2,3 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού, που απο-
τελεί μία από τις χαμηλότερες αναλογί-
ες μεταξύ των χωρών του OOΣA, όπου η 
αντίστοιχη αναλογία κατά μέσο όρο είναι 
7,9 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Σημει-
ώνεται ωστόσο ότι τα στοιχεία αυτά αφο-
ρούν το 2002. Δεν παρατηρείται όμως το 
ίδιο όσον αφορά στους αξονικούς τομο-
γράφους, μια και στην Ελλάδα υπάρχουν 
17,1 αξονικοί τομογράφοι ανά εκατομ-
μύριο πληθυσμού, αριθμός που προσεγ-
γίζει το μέσο όρο των χωρών του OOΣA 
(19 αξονικοί τομογράφοι ανά εκατομμύ-
ριο πληθυσμού).

Η έκθεση ακόμη αναφέρεται και σε οι-
κονομικά στοιχεία για τον τομέα Υγείας, 
όπου η Ελλάδα για άλλη μία φορά ανα-
δεικνύεται πρώτη μεταξύ των χωρών της 
EE που είναι μέλη του OOΣA -και μεταξύ 
των πρώτων στο σύνολο των χωρών του 
Oργανισμού μετά τις HΠA, την Kορέα και 
το Mεξικό- σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές δα-
πάνες υγείας.

Αναλυτικότερα το 2004 οι συνολικές 
δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα αφο-
ρούσαν το 10% του AEΠ, περίπου 1% πε-
ρισσότερο σε σχέση με το μέσο όρο των 
χωρών του OOΣA (8,9%). Oι χώρες με 
υψηλότερες -σε σχέση με τη χώρα μας- 
δαπάνες για την Υγεία είναι οι HΠA, Ελ-
βετία, Γερμανία, Γαλλία, Ισλανδία και Βέλ-
γιο. Ωστόσο, στην Ελλάδα μόλις το 53% 

των συνολικών δαπανών υγείας είναι δη-
μόσιες, τη στιγμή που ο μέσος όρος στις 
χώρες του OOΣA είναι 73%. Μάλιστα σε 
χώρες όπως οι Δανία, Νορβηγία, Σουηδία 
και Μεγάλη Βρετανία οι δημόσιες δαπά-
νες ξεπερνούν το 80% του συνόλου των 
δαπανών υγείας.

Σε σχέση με τα προβλήματα υγείας, η 
έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρει ότι οι Έλληνες 
καπνίζουν περισσότερο από ό,τι οι κάτοι-
κοι των άλλων χωρών-μελών του OOΣA 
και έχουν ένα από τα υψηλότερα ποσο-
στά παχύσαρκων. 

Ειδικότερα το 38,6% των Ελλήνων ενη-
λίκων είναι καπνιστές, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό στις άλλες χώρες του OOΣA εί-
ναι 25,5%. 

Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Σουηδία και 
οι HΠA είναι οι χώρες που έχουν καταφέ-
ρει, εφαρμόζοντας αντικαπνιστικές εκστρα-
τείες και προγράμματα, να μειώσουν το πο-
σοστό των ενηλίκων καπνιστών κάτω από 
το 18%. Η παχυσαρκία αυξάνει σε όλες τις 
χώρες του OOΣA. Το 2003-2004, η συχνό-
τητα των παχύσαρκων κυμαινόταν μεταξύ 
του 3,2% σε Ιαπωνία και Κορέα και του 
30,6% στις HΠA. Στην Ελλάδα, το 2003, 
οι παχύσαρκοι εκτιμάται ότι αποτελούσαν 
το 21,9% του πληθυσμού.

Τέλος το προσδόκιμο επιβίωσης των Ελ-
λήνων είναι τα 79 χρόνια, ελαφρά ανώτε-
ρο από το αντίστοιχο του μέσου όρου των 
χωρών του OOΣA (78,3 χρόνια). Η περι-
γεννητική θνησιμότητα στην Ελλάδα έχει 
μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες 
και είναι 4,1 θάνατοι βρεφών ανά 1.000 
γεννήσεις, ενώ ο μέσος όρος των χωρών 
του OOΣA είναι 5,7:1000.

Τραγικές διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ
για τον τομέα της υγείας στην Ελλάδα 

με απΟφαΣη του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, διαμορφώνεται ως εξής η νέα 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.:
Πρόεδρος: Άγις Τσουρός (ιατρός, ανώτερο στέλεχος του 

ΠΟΥ) 
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πιερρουτσάκος (ιατρός)
Μέλη: Παναγιώτης Ευσταθίου (ιατρός), 
Αθανάσιος Σκουτέλης (διευθυντής Παθολογικής Κλινικής του 

Ευαγγελισμού), 
Μαρία-Ελένη Γιαμαρέλου (διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής 

στο Αττικόν), 
Αντώνης Αντωνιάδης (καθηγητής Μικροβιολογίας), 
Βικτωρία Καλαποθάκη (καθηγήτρια Επιδημιολογίας, 
Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού κ. Δανιήλ, 
Ευαγγελία Κουσκούνη (αναπληρώτρια καθηγήτρια Βιοπαθολο-

γίας στο Αρεταίειο).

Νέο ΔΣ στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
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Αύξηση κονδυλίων για την υγεία ζητεί το 50,9% των Ελλήνων
αΥξηΣη τηΣ κρατικηΣ χρηματοδότη-
σης στην υγεία φαίνεται να ζητεί το 50,9% 
των Eλλήνων, που εμπιστεύεται σε μεγάλο 
ποσοστό τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρε-
σίες υγείας, ενώ θεωρεί υψηλή την ιδιωτι-
κή συμμετοχή στα φάρμακα, μη ανταποδο-
τικές τις ασφαλιστικές εισφορές υγείας και 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ΕΣΥ τις επι-
λογές του υπουργείου Υγείας και των διοι-
κήσεων των νοσοκομείων. 

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από 
έρευνα για την υγεία που διενήργησε η Κά-
πα Research ειδικά για το συνέδριο «Tα Oι-
κονομικά της Yγείας», που διοργάνωσε για 
τρίτη χρονιά ο Oμιλος Καλοφωλιά και η 
εφημερίδα EΞΠPEΣ. Σύμφωνα με την έρευ-
να, στο γιατρό των ασφαλιστικών ταμείων 
απευθύνεται το 43,3% όσων αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα υγείας και το 27,1% σε 
ιδιωτικό γιατρό. Ο κύριος λόγος για να απο-
φεύγει κανείς το γιατρό του ταμείου είναι ο 
χρόνος για τα ραντεβού (26,3%), η αναμο-
νή λόγω πολυκοσμίας (20,5%) και η έλλει-
ψη εμπιστοσύνης στις ικανότητες των ιατρών 
(10,2%). Οι ασθενείς, για σοβαρά περιστα-
τικά, απευθύνονται στην πλειονότητά τους 
στα δημόσια νοσοκομεία. Πάντως, από την 
έρευνα προκύπτει η καλή υγεία των ερωτη-

θέντων, αφού οι περισσότεροι απάντησαν 
ότι δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ δημόσιο ή 
ιδιωτικό νοσοκομείο ή γιατρό. 

Από όσους χρησιμοποίησαν κάποια υπη-
ρεσία ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλ-
ψης τον τελευταίο χρόνο, απευθύνθηκαν 
σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο σε ποσο-
στό 8,7%, σε ιδιωτικό γιατρό σε ποσοστό 
8,64%, και οριακά χαμηλότερα σε γιατρούς 
ταμείων, διαγνωστικά κέντρα του Δημοσίου, 
νοσοκομεία του ΕΣΥ και εξωτερικά ιατρεία. 
Την ίδια στιγμή το 40,3% απαντά ότι ο ίδι-
ος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει 
δώσει «φακελάκι» σε δημόσιο νοσοκομείο 
και το 58,9% ότι δεν έδωσε ποτέ χρήματα. 
Από εκείνους που έδωσαν το 52,6% αφο-
ρούσε χειρουργικές επεμβάσεις. Μάλιστα 
το 54,3% αναφέρει ότι έδωσε χρήματα οι-
κειοθελώς και μόλις το 39,6% επειδή του 
ζητήθηκε από ιατρούς ή νοσηλευτές. 

Καταδεικνύεται επίσης ότι το 61,4% επι-
σκέπτεται ιατρό για να ζητήσει συνταγή φαρ-
μάκου, ενώ εμφανίζεται και ένα 26,8% που 
ζητά συμβουλή από φαρμακοποιό για το 
φάρμακο που χρειάζεται. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα στα φάρμακα εμφανίζεται να 
είναι το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής και 
η αναγκαστική θεώρηση συνταγών. Ωστό-

σο, πρέπει να σημειωθεί ότι, έστω ορια-
κά, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν 
είναι ικανοποιημένη από το επίπεδο των 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Τα δημό-
σια νοσοκομεία συγκεντρώνουν το 57,7% 
των θετικών απόψεων, ενώ τα ιδιωτικά το 
64,3%. Αντίθετα η αποδοχή των κέντρων 
υγείας πέφτει στο 47,7%, ενώ των ιδιωτι-
κών ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων 
εκτοξεύεται στο 81%. Τους ιατρούς του 
Δημοσίου εμπιστεύεται το 68,3% και τους 
ιδιώτες το 78,9%. 

Το 50,9% πιστεύει ότι πρέπει να αυξη-
θεί η χρηματοδότηση του συστήματος υγεί-
ας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ 
το 40,8% ότι δίδονται πολλά χρήματα χω-
ρίς ανάλογο αποτέλεσμα. Ως μεγαλύτερο 
πρόβλημα καταγράφεται ο τρόπος που εί-
ναι οργανωμένο το ΕΣΥ και ακολουθεί η 
έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών. 

Η μεγαλύτερη ευθύνη για τις δυσλειτουρ-
γίες του συστήματος αποδίδεται στο υπουρ-
γείο Υγείας και ακολούθως στις διοικήσεις 
των νοσοκομείων και το διοικητικό προ-
σωπικό, ενώ θεωρείται θετική η παρουσία 
του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Κρίσιμη για 
τη διατήρηση της καλής υγείας θεωρείται η 
ποιότητα των τροφών (63,9%).

Ανακοίνωση

Ετήσια Γερουλάνεια Βραβεία 2007
τΟ ΓερΟΥλaνειΟν iΔρΥμα, με απόφαση του ΔΣ του, προκη-
ρύσσει διαγωνισμό για τη βράβευση: α) της καλύτερης ελληνικής 
«ιατροϊστορικής μελέτης και β) της καλύτερης ελληνικής ιατρικής 
πραγματείας, με θέμα την ιατρική ηθική και δεοντολογία, που δημο-
σιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσης τετραετίας.

Οι μελέτες πρέπει να είναι τυπωμένες, να έχουν συγγραφεί υπό 
ενός και μόνο συγγραφέως και να υποβληθούν σε 5 αντίτυπα στη 
Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Αραχώβης 35, Εξάρχεια, τηλ. 210 
3825840. Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει την 28η Φε-
βρουαρίου 2007. Δημοσιεύματα στον καθημερινό ή τον Ιατρικό Τύ-
πο και διδακτορικές διατριβές μη δημοσιευθείσες ως αυτοτελείς με-
λέτες δεν γίνονται δεκτές για κρίση υπό του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή της απονομής των 
βραβείων θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2007.

Γερουλάνειο Ίδρυμα 
Αραχώβης 35, τηλ.: 210 3825840, fax: 210 3810385

aπo τιΣ εκλΟΓeΣ της 11ης Μαρτίου 2006 προέκυ-
ψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Παιδιατρικής Αιματολογίας/Ογκολογίας, το οποίο συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ......................Κοσμίδη - Βασιλάτου Ελένη
Αντιπρόεδρος: ....................Σίδη - Φραγκιαδέα Βάσω
Γεν. Γραμματέας: ...................Πουρτσίδης Απόστολος
Ταμίας: .................................Κωσταρίδου Σταυρούλα
Μέλη: ........................................Παπαδάκης Βασίλης 
........................................................Περιστέρη Ιουλία
........................................... Παπαγεωργίου Θεοδότης

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής 
Αιματολογίας - Ογκολογίας

Παρόραμα:  Στο Ιατρικό Βήμα τεύχος 104, στην εργασία με 
τίτλο «Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής στο ΓΝΑ 
"Γ. Γεννηματάς"» ο συγγραφέας Ι. Μαράκης είναι Διευθυντεύων 
Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»


