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Απο το υπουργειο Ανάπτυξης εκδόθηκε νέο Δελτίο Τιμών 
Φαρμάκων που τέθηκε σε ισχύ από τις 3 Δεκεμβρίου.

Με αυτό προβλέπεται τιμολόγηση για 212 νέα φαρμακευ-
τικά προϊόντα (138 αντίγραφα και 74 πρωτότυπα εκ των οποί-
ων τα επτά είναι εντελώς νέες δραστικές ουσίες). 

Επίσης, με απόφαση του ΕΟΦ, καταργούνται 29 σκευάσμα-
τα, ενώ άλλα 56 αλλάζουν ονομασία ή υπεύθυνο για την κυ-
κλοφορία τους. 

Στις λίστες του δελτίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 

φάρμακα αντικαρκινικά, αντικαταθλιπτικά, αντιυπερτασικά, εμ-
βόλια για την πρόληψη της υψηλού βαθμού τραχηλικής ενδο-
επιθηλιακής νεοπλασίας και του καρκίνου της μήτρας, φάρμα-
κα για προβλήματα γονιμότητας γυναικών, πρόληψη ατονίας 
μήτρας, φάρμακα ανοσορρυθμιστικού παράγοντα, αντιθρομ-
βωτικά, θεραπείας συνδρόμου Hunter και άλλα φαρμακευτι-
κά προϊόντα. 

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, οι τιμές προσδιορίστηκαν 
από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε.

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

ΣτιΣ 14 Νοεμβριου, το κτίριο της Βου-
λής των Ελλήνων φωτίστηκε με γαλάζιο 
χρώμα σηματοδοτώντας τον εορτασμό 
της πρώτης Παγκόσμιας Ημέρας Διαβή-
τη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών. Το κτίριο της Βουλής των 
Ελλήνων ήταν ένα από τα περίπου 190 
χαρακτηριστικά κτίρια και μνημεία ανά 
τον κόσμο που φωτίστηκαν, αντανακλώ-
ντας στον ουρανό το γαλάζιο χρώμα του 
κύκλου των Ηνωμένων Εθνών, ενός διε-
θνούς συμβόλου για το διαβήτη. 

Η Όπερα του Σύδνεϋ, ένα από τα πιο 
διάσημα στολίδια της αρχιτεκτονικής, 
ήταν εκ των πρώτων κτιρίων που αντα-
ποκρίθηκαν στην καμπάνια της Παγκό-
σμιας Ημέρας Διαβήτη, που φωτίστηκε 
με γαλάζιο χρώμα. 

Έκτοτε, ένα πλήθος από διάσημα οι-
κοδομήματα έχουν προστεθεί στη μακρά 
λίστα των κτιρίων που φωταγωγήθηκαν, 
όπως ο Sears Tower, ο Tokyo Tower, οι 
καταρράκτες του Νιαγάρα, το ξενοδοχείο 
Burj Al Arab στο Dubai, το Aleppo Citadel 
στη Συρία, ο Οβελίσκος του Buenos Aires, 
ο Πύργος της Πίζας και το ψηλότερο κτί-
ριο του κόσμου, ο ουρανοξύστης Taipei 
101 στην Ταϊβάν.

Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σι-
ούφας δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής: 
«Θέλω με την αφορμή αυτή να υπογραμ-
μίσω ότι η Βουλή των Ελλήνων στέκεται 
με ευαισθησία κοντά στους συμπολίτες 
μας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

του διαβήτη, όπως και οιοδήποτε άλ-
λο πρόβλημα υγείας. Ευχόμαστε η κα-
θιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 
Διαβήτη να συμβάλει στον περιορισμό 
του και την αυξημένη φροντίδα σε όσους 
έχουν ανάγκη. 

Συγχαίρουμε θερμά όλους όσους συμ-
μετείχαν στις εκδηλώσεις της 14ης Νοεμ-

βρίου, αλλά και γενικότερα όλους όσοι 
μετέχουν στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος».

Η αναγνώριση της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά του Διαβήτη από τα Ηνωμένα Έθνη 
ακολουθεί το ψήφισμα 61/225 του Δε-
κεμβρίου 2006.

 Το ψήφισμα αποτελεί το πρώτο ορόση-
μο μίας φιλόδοξης καμπάνιας, της οποί-

ας ηγείται η Διεθνής Ομοσπονδία Δια-
βήτη (International Diabetes Federation 
– IDF), με σκοπό τη διάδοση της γνώσης 
περί του κινδύνου από το διαβήτη και τις 
χρόνιες επιπλοκές του. 

Σύμφωνα με το ψήφισμα των Ηνωμένων 
Εθνών, ο διαβήτης αναγνωρίζεται ως μία  
χρόνια, μη μεταδοτική νόσος, που βάλλει 

το παραγωγικό δυναμικό κάθε χώρας, κα-
ταναλώνει τεράστιους οικονομικούς πό-
ρους και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
για τις οικογένειες, τις χώρες και όλο τον 
κόσμο. Με αυτό τον τρόπο τα κράτη κα-
λούνται σε άμεση δράση, λαμβάνοντας 
μέτρα τόσο για την πρόληψη του διαβή-
τη όσο και για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπισή του. 

 Συμμετοχή της Ελλάδας στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη
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Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής 
και Αισθητικής Χειρουργικής

το Νeο Δ.Σ. για τα έτη 2007-2009 της Ελληνικής Εταιρείας Πλα-
στικής Επανορθωτικής και Πλαστικής Χειρουργικής που ανα-
δείχτηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 6ης Οκτωβρίου 2007, 
έχει ως ακολούθως:

πρόεδρος Φουστάνος Ανδρέας

Αντιπρόεδρος Κούππας Ανδρέας

γεν. γραμματέας Παναγιώτου Πέτρος

ταμίας Στάμπος Μιχαήλ

μέλη Μανδρέκας Απόστολος
 Μάνταλος Παναγιώτης
 Τσούτσος Δημοσθένης

Ελληνική 
Ενδοκρινολογική Εταιρεία

μετΑ Απο εκλογεΣ που πραγματοποιήθηκαν στα πλαί-
σια της 21ης Μετεκπαιδευτικής Συνάντησης στις 17 Νοέμβρη 
2007, η σύσταση της Ελληνικής ενδοκρινολογικής Εταιρεί-
ας έχει ως εξής:

πρόεδρος Μ. Αναπλιώτου

Αντιπρόεδρος Ι. Μπασκόζος

γεν. γραμματέας Ε. Κούκκου

ειδ. γραμματέας Π. Κόκκορης

ταμίας Δ. Σπανούδης

μέλη Μ. Λιπαράκη
 Μ. Σώμαλη

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας 
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

το ΝεοεκλεγεΝ Δ.Σ. της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, όπως συγκροτή-
θηκε σε σώμα μετά τις εκλογές της 1ης Δεκεμβρίου 2007, έχει ως εξής:

πρόεδρος  Βελεγράκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος  Σφήκας Θεόδωρος

γεν. γραμματέας Κωνσταντινίδης Ιωάννης

ειδ. γραμματέας Τριαρίδης Στέφανος

ταμείας  Δάβρης Σπύρος

μέλη  Γιωτάκης Ιωάννης, Ξενέλης Ιωάννης, 
  Νικολάου Άγγελος, Παππάς Ζήσης 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ενδοαυλικής και Διαγαστρικής Χειρουργικής 
ΑΝΑκοιΝώΝετΑι η ίδρυση της «Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ενδοαυλικής και Διαγαστρικής Χειρουργικής» από τους 
κ.κ.

 Φερέτη Χρήστο
 Αρχοντοβασίλη Φώτιο
 Καλαντζόπουλο Δημήτρη
 Κουλούρη Πέτρο
 Κωλέττα Χρήστο

Ταμπακόπουλο Δημήτρη
Πανάγου Εμμανουήλ
Αλμπανόπουλο Κων/νο
Ρωμανό Ανδρέα
Λέανδρο Εμμανουήλ
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Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
πρoΣφΑτΑ εξελέγη το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, η σύνθεση του οποίου έχει 
ως εξής:

πρόεδρος Πανταζή Π. Ευγενία
Α’ Αντιπρόεδρος Δρακόπουλος Βασ.
β’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντινίδης Θ.Κ.
γεν. γραμματέας Πανταζοπούλου Αναστ.
ταμίας Παπάζογλου Χρ.
μέλη Δρίβας Σπ., Ραχιώτης Γ.

Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών
Η ΣyΝθεΣΗ του νέου Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξι-
ούχων Υγειονομικών, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα κατά 
τις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου 2007, έχει ως εξής:

πρόεδρος Καραπάνος Χρήστος

Αντιπρόεδρος Κωτσόπουλος Κωνσταντίνος

γεν. γραμματέας Σαπουνάς Θεμιστοκλής

ειδ. γραμματέας Κανδρεβιώτης Μάρκος

κοσμήτωρ Κανδρεβιώτης Μάρκος

Επίσης, ορίστηκαν:

υπεύθυνος γραφείου τύπου – 
Δημοσίων Σχέσεων Χρονόπουλος Κων/νος

υπεύθυνη πολιτιστικών 
και κοινωνικών θεμάτων Αποστόλου Αικατερίνη

εκπρόσωπος της π.ε.Σ.υ. στο τ.Σ.Α.υ. 

α) Τακτικό μέλος Γραμπάς Δημήτριος
Β) Αναπληρωματικό μέλος Καραφέρης Σεραφείμ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η vidavo, ιδρύθηκε το 2002 από μια ομάδα ανθρώπων 
με καινοτόμες ιδέες και άριστη επιστημονική κατάρτιση με σκο-
πό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων τη-
λεματικής στο χώρο της υγείας. Σήμερα οι ιδέες αυτές έχουν 
ωριμάσει και μετουσιωθεί σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 
και πρωτοποριακές υπηρεσίες τηλεματικής. Μέσω της πρό-
τυπης υπηρεσίας vida24, η εταιρία αξιοποιεί κατάλληλα τις 
τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και 
τις θέτει στην υπηρεσία της ιατρικής.  Πεποίθηση των στελε-
χών της είναι πως η πρόληψη και η διάγνωση από απόσταση 
μπορούν να δώσουν λύσεις στις αυξανόμενες ανάγκες ιατρών, 
πολιτών και ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας.

Οφέλη για τους πολίτες 
• Προληπτική ιατρική.
• Παρακολούθηση της φυσικής τους κατάστασης.

Οφέλη για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις 
• Βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητάς τους, λόγω 
καλύτερης διαχείρισης της πάθησής τους.

• Άμεση επικοινωνία με τον ιατρό ανεξαρτήτως γεωγραφικής 
απόστασης, με αποτέλεσμα αυξημένη αίσθηση ασφάλειας.

Οφέλη για τους ιατρούς  
• Εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων λόγω εξοικο-
νόμησης χρόνου.
• Δυνατότητα μετρήσεων από το χώρο του ασθενή, επομέ-
νως προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία του ιατρού.
• Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας του ασθενή και ισχυ-
ρών δεσμών με τον ιατρό.
• Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.

Η vidavo παρέχει στους πελάτες της συσκευές καταγρα-
φής βιολογικών σημάτων (ηλεκτροκαρδιογράφο, σπιρόμε-
τρο, οξύμετρο, πιεσόμετρο, γλυκοζόμετρο, καρδιοτοκογρά-
φο, πολυσυσκευή καταγραφής 5 βιολογικών σημάτων) και 
την υπηρεσία vida24, για τη διαχείριση ιατρικών δεδομένων 
από απόσταση.

Επίσης παρέχεται συνεχής συμβουλευτική και τεχνική υπο-
στήριξη, ενώ η εταιρία κατέχει όλες τις απαραίτητες πιστοποι-
ήσεις ποιότητας.

Δυναμική παρουσία στο χώρο της τηλεματικής στην υγεία


