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Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας για όλους τους Έλληνες
ΗλεκτρονικΗ κάρτά υγείας 
θα έχουν πλέον οι Έλληνες πο-
λίτες από τη στιγμή που θα γεν-
νηθούν, η οποία θα τους διευκο-
λύνει σε όλες τις υγειονομικές και 
ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του 
υπουργείου Υγείας:

Με την κάρτα υγείας θα υπάρ-
ξει πλήρης μηχανογράφηση της 
συνταγογράφησης φαρμάκων και 
ιατρικών εξετάσεων. Θα υπάρξει 
άμεσος και ουσιαστικός έλεγχος 
από τους ασφαλιστικούς οργανι-
σμούς σε πραγματικό χρόνο. Κα-
ταπολεμούνται έτσι οριστικά τα 
δυσμενή φαινόμενα της αλόγι-

στης χορήγησης φαρμάκων, ενώ 
ελέγχονται παράλληλα και οι 
άσκοπες ιατρικές εξετάσεις. 

Η εθνική κάρτα υγείας θα έχει 
την μορφή της ευρωπαϊκής κάρ-
τας υγείας. Από την μία όψη της 
θα χρησιμοποιείται ως ευρω-
παϊκή κάρτα υγείας, όπως ισχύ-
ει, σύμφωνα με την κοινοτική 
οδηγία. Από την άλλη όψη θα 
υπάρχουν τα στοιχεία της εθνι-
κής κάρτας υγείας, με κύκλωμα 
(chip) που θα περιέχει τέσσερα 
επίπεδα λειτουργίας, που θα 
ενεργοποιούνται σταδιακά στα 
επόμενα δύο χρόνια.

Α΄ Στάδιο:
Βασικά στοιχεία ταυτότητας του 

κατόχου, και γενικές πληροφο-
ρίες για την υγεία του (π.χ ομά-
δα αίματος).

Πληρωμή νοσηλειών και επι-
σκέψεων δια μέσου των ασφα-
λιστικών ταμείων.

Β΄ Στάδιο:
Πληρωμή φαρμακείων.

Γ΄ Στάδιο:
Ιατρικός φάκελος υγείας. Θα 

έχουν πρόσβαση μόνο οι θερά-
ποντες γιατροί με ειδικό κωδικό 
ασφαλείας (pin), που θα γνω-
ρίζει μόνο ο ίδιος ο ασθενής ή 
συγγενικό του πρόσωπο και ο 
ασφαλιστικός φορέας. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλί-

ζονται τα προσωπικά δεδομένα. 
Η κάρτα υγείας θα χρησιμοποι-
είται όπως μία απλή πιστωτι-
κή κάρτα. 

O κάτοχος θα συναλλάσσεται 
κατευθείαν με τον γιατρό και τις 
δημόσιες μονάδες υγείας, χωρίς 
καμία χρηματική συναλλαγή. Η 
κάρτα θα είναι συνδεδεμένη με τα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους δημό-
σιους φορείς υγείας, και με τους 
ιδιωτικούς συμβεβλημένους φο-
ρείς παροχής υγείας. 

Η κάρτα θα περιέχει τον ΑΜ-
ΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινω-
νικής Ασφάλισης του Υπουργεί-
ου Απασχόλησης), που θα είναι 
μοναδικός για κάθε ασφαλισμέ-
νο πολίτη.

εντυπωσιάκΗ ακόμα και για τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα θεωρείται η αύξηση που σημειώ-
νεται στη δωρεά οργάνων και στις πραγμα-
τοποιούμενες μεταμοσχεύσεις από εκλιπό-
ντες δότες στη χώρα μας το 2008 σε σχέση 
με προηγούμενες χρονιές.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε σχέση με 
το 2007, η φετινή αύξηση στις μεταμοσχεύ-
σεις αγγίζει το 110%. Ενώ μέχρι τον Αύγου-
στο του 2007 είχαν πραγματοποιηθεί 78 με-
ταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων (καρδιάς, 
πνευμόνων, ήπατος, νεφρών), προερχόμενες 
από 36 δότες, το 2008 οι 61 εκλιπόντες δό-
τες, έχουν χαρίσει ζωή σε 163 μεταμοσχευ-
μένους πλέον ασθενείς. Επίσης αύξηση της 
τάξεως του 113% παρατηρείται στις μεταμο-
σχεύσεις νεφρών, καθώς η στενή συνεργασία 
του ΕΟΜ με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα την άμεση 

αξιοποίηση στη χώρα μας μοσχευμάτων για 
τα οποία δεν εντοπίζεται κατάλληλος λήπτης 
στις χώρες απ όπου προέρχονται.

Διάφοροι παράγοντες έχουν συμβάλλει 
στην επιτυχία αυτή, καθώς η δωρεά οργά-
νων και η μεταμόσχευση αποτελούν έναν θε-
σμό και μία θεραπευτική πρακτική, που για 
να πετύχουν χρειάζονται τόσο την επιστημο-
νική γνώση, όσο και την κοινωνική αποδο-
χή και στήριξη.  Πιο συγκεκριμένα, καθορι-
στική για την αύξηση αυτή είναι η συμβολή 
και συνεργασία των ΜΕΘ της χώρας μας με 
τον ΕΟΜ, οι οποίες ακολουθώντας τα ευρω-
παϊκά πρότυπα εντάσσουν τη δωρεά οργά-
νων μέσα στο θεραπευτικό έργο που προ-
σφέρουν.  Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του 
ΕΟΜ, καθηγητής Αλκιβιάδης Κωστάκης «η 
εντυπωσιακή αυτή αύξηση της δωρεάς οργά-
νων και των μεταμοσχεύσεων, μας χαροποιεί 

ιδιαίτερα και δικαιώνει την προσπάθειά μας. 
Αυξήσεις ανάλογου μεγέθους είναι αξιοση-
μείωτες ακόμα και για τα διεθνή δεδομένα, 
καθώς λίγες χώρες έχουν πετύχει να υπερδι-
πλασιάσουν τους δείκτες αποτελεσματικότη-
τας τους μέσα σε ένα μόνο έτος. Θεωρούμε 
ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί καθώς είναι 
αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και οργα-
νωμένης προσπάθειας ετών, τόσο του ΕΟΜ 
όσο και όλης της μεταμοσχευτικής κοινότη-
τας και των ΜΕΘ της χώρας μας. Ταυτόχρο-
να φανερώνει την ενεργό υποστήριξη του κό-
σμου στη Δωρεά Οργάνων, η οποία όμως θα 
πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ανεξαρ-
τήτως τραγικών γεγονότων που τη φέρνουν 
στο προσκήνιο, αρκεί όλοι να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι ο καθένας από εμάς θα μπορού-
σε να βρεθεί όχι μόνο στη θέση του δότη αλ-
λά και του υποψήφιου λήπτη».

Αυξήθηκαν η δωρεά οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις

το Γερουλάνειον ιδρυμά, 
με απόφαση του Δ.Σ. του, προ-
κηρύσσει διαγωνισμό για τη βρά-
βευση: α) της καλύτερης Ελληνι-
κής 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 τυ-
πωμένες και να έχουν συγγρα-
φεί υπό ενός και μόνο συγγρα-
φέως και να υποβληθούν σε 
5 αντίτυπα στη Γραμματεία του 
Ιδρύματος οδός Αραχώβης 35 
- Εξάρχεια, Τηλ.(210) 3825840. 

Η προθεσμία υποβολής των ερ-
γασιών λήγει την 28η Φεβρου-
αρίου 2009. 
Δημοσιεύματα στον καθημερινό 
ή τον Ιατρικό Τύπο και διδακτο-
ρικές διατριβές μη δημοσιευθεί-
σες ως αυτοτελείς μελέτες, δεν 

γίνονται δεκτές για κρίση υπό 
του διαγωνισμού. Η ανακοίνω-
ση των αποτελεσμάτων θα γίνει 
τον Απρίλιο του 2009 και η τε-
λετή απονομής των βραβείων θα 
γίνει στο Ετήσιο Πανελλήνιο Ια-
τρικό Συνέδριο του 2009.

Ετήσια Γερουλάνεια Βραβεία 2009
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Τρεις νέες κλίνες ΜΕΘ στο Ασκληπιείο Βούλας
ΞεκινΗσε Η λειτουρΓιά τριών νέων 
κλινών ΜΕΘ στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βού-
λας.  Ο εξοπλισμός τους, αξίας 200.000 

ευρώ, προέρχεται από δωρεά γνωστής 
επενδυτικής εταιρείας, η οποία επιθυμεί 
την ανωνυμία της. 

Έτσι η Μ.Ε.Θ. του Ασκληπιείου διαθέτει 
πλέον δώδεκα (12) κλίνες, με πλήρη ια-
τρική και νοσηλευτική στελέχωση.

εΞάιρετικεσ και με παρουσία πολύ κό-
σμου και ΜΜΕ ήταν οι παρουσιάσεις του 
βιβλίου « Η ΑΝΑΔΡΟΜΗ - Γυναικείες Μορ-
φές του παρελθόντος με προσφορά στον 
Υγειονομικό Ελληνικό χώρο» που πραγμα-
τοποιήθηκαν:
1.  Στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Πα-

τρών (Oδόç Βότση 42) την Τετάρτη 25 Ιου-
νίου 2008, ώρα 12:30 σε συνεργασία με 
τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών.

2.  Στην αίθουσα του «Μπεκιαρείου» πνευ-
ματιού κέντρου Χαβαρίου Ηλείας, την Τε-
τάρτη 25 loυνίου 2008, ώρα 18:30 σε 
συνεργασία με τo Δημοτικό Διαμέρισμα 
Χαβαρίου Δήμου Αμαλιάδας και με τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας.

3.  Στο χώρο εκδηλώσεων του «Λατσείου 
Μεγάρου» Πύργου Ηλείας την Τετάρτη 
25 Ιουνίου 2008, ώρα 20:30 σε συνερ-
γασία με το Δήμο και τον Ιατρικό Σύλλογο 
Πύργου. Την εκδήλωση πλαισίωσε θαυ-
μάσια μουσική επένδυση από το Μαέστρο 
Γιώργο Γκιντζίρη (πιάνο) και την Καθηγή-
τρια Μουσικής και Ορθοφωνίας Κατερίνα 
Ψαρρά (τραγούδι).
Πρόκειται για μία πρωτότυπη εργασία που 

αφορά την Πανελλήνια συλλογή βιογραφι-
κών στοιχείων από πληθώρα Φορέων και συ-
νεργατών. Αναφέρεται όχι μόνο σε γιατρίνες 
ή άλλες πτυχιούχες αλλά και σε πολλές αν-
θρωπίστριες και «πρακτικές», που πραγματικά 
έχουν σηκώσει τo βαρύ φορτίο της πρόνοιας 
- πρόληψης και περίθαλψης τους τελευταίους 
αιώνες. Στο σύγγραμμα περιγράφονται από 
72 συγγραφείς 640 γνωστά ονόματα αλλά 
και άγνωστες - ανέκδοτες φυσιογνωμίες της 
κοινωνίας μας. Ιδιαίτερο συλλογικό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν τα κεφάλαια που αναφέ-
ρονται στην Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου 
- τους καταστροφικούς σεισμούς της Κεφαλ-
ληνίας – το Έπος του 1940 και το ολοκαύ-
τωμα των Καλαβρύτων τo 1943.  Παρόμοια 
προσπάθεια δεν έχει άλλη φορά παγματο-
ποιηθεί ή εκδοθεί. Την εκτύπωση πραγμα-
τοποίησαν οι εκδόσεις Δικτύννας. Αξιολογό-
τατοι συνεργάτες (ο Λαογράφος Γ. Λεκάκης, 
η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, οι για-
τροί Α. Σκαρπέλλος – Χ. Τσίπου – Α. Αρβα-
νίτης – Μ. Χρονοπούλου – Στ. Βουλιώτη – Γ. 
Χαρδαβέλλα – Ι. Λέντζας – Γ.& Α. Τσίρου – 
Π. Βοΐλα – Δ. Καραθανάση – Α.Ζυγομαλάς 
– Ν. Ράζης, η Πτυχιούχος Νοσοκόμα Ε. Τρι-

αντοπούλου, η Κοινωνιολόγος Μ. Τζόλα, η 
Προϊσταμένη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 
Ν. Παπαδοπούλου, ο Ιστορικός Συγγραφέ-
ας Απ. Πάσχος) αξιολογώντας θετικά το έρ-
γο έχουν προλογίσει με τα καλύτερα λόγια 
και παραβρέθησαν στις παρουσιάσεις μαζί 
με μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
Ιατρικών Συλλόγων- ΜΜΕ και πλήθος κό-
σμου. Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία 
της πασίγνωστης Ολυμπιονίκους μας Βούλας 
Πατουλίδου που με μεστό λόγο συνεπήρε 
τους παρευρισκόμενους. Βαθύτατη συγκί-
νηση προκάλεσαν ειδικά οι εισηγήσεις των 
Καθ. Δ.Σιαμπλή (Πάτρα), Ι. Λέντζα, Γ. Τσίρου 
(Χάβαρι) και Δήμαρχου Μ.Παρασκευόπου-
λου (Πύργος), ενώ αίσθηση προκάλεσε τόσο 
η ομόφωνη ανακήρυξη σε επίτιμους δημό-
τες Χαβαρίου των B. Πατουλίδου και Ν. Ρα-
ζή όσο και η απονομή βαρύτιμου αναμνη-
στικού από την οικογένεια Συνοδινού στον 
Ν. Ραζή. Κλείνοντας, ιδιαίτερες ευχαριστίες 
εκφράζονται στον Π. Παπαιωάννου Πρόε-
δρο Πανκαλαβρυτινής και ΕΛΤΑ Καλαβρύ-
των και Περιφερειακής Διεύθυνσης Πατρών 
για την πολύτιμη συμβολή τους.

Εξαιρετικές παρουσιάσεις του βιβλίου 
«Η Αναδρομή» σε Αχαΐα και Ηλεία με την παρουσία της Βούλας Πατουλίδου

διοικΗτικο συμΒουλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας 
και Εργαστηριακής Διαγνωστικής

πρόεδρος: Χ. Κούτσια - Καρούζου

άντιπρόεδρος: Β. Πετροχείλου - Πάσχου

Γενική Γραμματέας: Μ. Γιαννάκη - Ψινάκη

ταμίας: Α. Χαρισιάδου

ειδική Γραμματέας: Μ. Κανελλοπούλου

μέλη τακτικά: Ε. Τρίκκα – Γραφάκου, Μ. Φουστούκου

μέλη άναπληρωματικά: Ε. Πλατσούκα, Ε. Πρίφτη, 
Α. Αργυροπούλου

εΞελεΓκτικΗ επιτροπΗ: Ε. Λεμπέση, 
Ε. Αναστασάκου - Σαμουηλίδου

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Κατά τις αρχαιρεσίες της 10ης Ιουνίου 2008, προέκυψε το νέο διοικητικό συμβούλιο για την τριετία 2007-2010.
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Κατά τις αρχαιρεσίες την Παρασκευή 09 Μαΐου 2008, προέκυψαν τα νέα όργανα διοίκησης της Εταρείας για τα έτη 2008 -2010.

διοικΗτικο συμΒουλιο

πρόεδρος: Ε. Βρεττού, Καθηγήτρια, Παθολογικής Ανατομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
άντιπρόεδρος: Θ. Φιλιππίδης, Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

Γεν. Γραμματέας: Μ. Δαιμονάκου-Βατοπούλου, Αναπλ. Διευθύντρια Παθολογο ανατομικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

ταμίας: Δ. Παπαϊωάννου, Αναπλ. Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Υγεία»

ειδ. Γραμματέας:  Χ. Βαλαβάνης, Υπεύθυνος Μονάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας, Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Νοσοκο-
μείου Μεταξά

μέλη: Λ. Κακλαμάνης, Διευθυντής Παθολογοανανατομικού Εργαστηρίου Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Ε. Καραϊωση-
φίδου, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου - Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου»

ελεΓκτικΗ επΓΓροπΗ
Ε. Νενοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Χ. Βάμβουκα, Αναπλ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Δ. Πρεβεδώρου, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Γ.Ν. Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος»

πειΘάρΧικο συμΒουλιο
Γ. Κουκούλης, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Λάρισας
Ε. Σταθόπουλος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Δ. Στεφάνου, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας 
Γενικής Παθολογίας  και Παθολογικής Ανατομικής

Ίδρυση Λεμφολογικής Εταιρείας

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΡΕΛΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΝΝΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΜΜΑΡΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ-ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΕΛΜΑ
ΜΙΣΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΑΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΦΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΟΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κοινοποίηση ίδρυσης Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρίας με αριθμό έγκρισης 3944/2008 αποφάσεως μονομελούς πρωτοδικείου Αθη-
νών και καταχώρηση με αύξων αριθμό 27480 της οποίας τα ιδρυτικά μέλη είναι οι κάτωθι με αλφαβητική σειρά:

Προσκαλούνται τα παραπάνω ιδρυτικά μελή καθώς και όποιος έχει σχέση ή ενδιαφέρεται για την προαγωγή και την επιστημονική εν γέ-
νει προώθηση της Λεμφολογίας (ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό) να προσέλθει στις 31 Οκτωβρίου 2008 στο μικρό αμφιθέατρο 
του Αρεταιείου Νοσοκομείου ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 όπου θα λάβουν χωρά οι πρώτες εκλογές του Δ.Σ. της εταιρείας καθώς 
και της Συμβουλευτικής Επιτροπής της παραπάνω εταιρείας.
Εκ μέρους του προσωρινού Δ.Σ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, που θα πραγματο-
ποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel από την Πέμπτη 26 έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2009. Στο συνέδριο θα 
συζητηθούν τα τελευταία επιτεύγματα στον τομέα της Ιατρικής Βιοχημείας με την Ακαδημαϊκή προσέγγιση και την Εργαστηριακή 
μεθοδολογία και θα αναπτυχθεί η απαιτούμενη τεχνογνωσία. Εκτενέστατα θα αναπτυχθούν η Μοριακή Διαγνωστική, η πρόλη-
ψη και η πρόβλεψη της νόσου και οι πολύπλευρες επιπτώσεις του Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και το θέμα των ιατρικών απο-
βλήτων.  Η προθεσμία υποβολής εργασιών είναι η 30η Δεκεμβρίου 2008, ενώ θα χορηγηθούν και Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρι-
κής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του συνεδρίου 
Ascent Ltd, Βασιλ. Σοφίας 77, Αθήνα 11521, τηλ 210-7213255, 210-7213387, φαξ 210-7246180, e-mail: siorasgs@otenet.gr, 
website: www.ascentltd.gr, www.medbiochem.gr. 

ΝΕΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ δημιουργήθηκε στην Δρυοπίδα Κύθνου, το οποίο όπως και όλες οι υγειονομικές 
μονάδες των Δυτικών Κυκλάδων -Σίφνου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου- υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Πρόκειται για ένα 
έργο προϋπολογισμού 536.000 € και έκτασης 250 τ.μ. Το Πολυδύναμο Ιατρείο περιλαμβάνει:

•  Δύο ιατρεία–εξεταστήρια για αντιμετώπιση περιστατικών παθολογικού και χειρουργικού χαρακτήρα.
•  Γραφεία ιατρών.
•  Δωμάτιο βραχείας νοσηλείας.
•  Παιδιατρικό και γυναικολογικό ιατρείο. 
Στο ιατρείο αυτό υπηρετεί ήδη ένας γιατρός επιμελητής Α΄ Γενικής Ιατρικής, ένας αγροτικός γιατρός και μία νοσηλεύτρια, ενώ 

σύντομα θα προστεθούν ακόμη 2 αγροτικοί ιατροί.

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ για την εγκατάσταση του μοριακού ελέγχου του αίματος σε όλη την επικράτεια. Πρόκει-
ται για το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του υπουργείου Υγείας στο οποίο επιτεύχθηκε έκπτωση 32,19% από την αρχική προ-
ϋπολογισθείσα δαπάνη. Με το μοριακό έλεγχο κατοχυρώνεται η ποιότητα και η ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος σε όλη 
τη χώρα.

ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ξεκίνησε η φετινή χρονιά για το μεταμοσχευτικό πρόγραμμα του Ωνασείου Καρ-
διοχειρουργικού Κέντρου, γεγονός που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας! Συγκεκριμέ-
να, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008 στο ΩΚΚ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11 μεταμοσχεύσεις, 9 από τις οποίες αφορούν 
σε καρδιακά μοσχεύματα και 2 σε πνεύμονες. Στη θεαματική αυτή αύξηση καθοριστικό ρόλο παίζει η προσφορά μοσχευμάτων 
από τους Κυπρίους αδερφούς μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 μοσχεύματα προήλθαν από την Κύπρο κατά το τελευταίο εξάμη-
νο, από το Παρασκευαΐδειο Νοσοκομείο, καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ από την λειτουργία της Γραμμής Επικοινωνίας για την κατάθλιψη (210 6515600) 
που δημιούργησε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), μέσω του Προγράμματος κατά του Στίγμα-
τος των Ψυχικών Διαταραχών – «αντι-στίγμα». Η Γραμμή Επικοινωνίας παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες και έγκυρες πληρο-
φορίες σχετικά με την κατάθλιψη, συναισθηματική στήριξη και ενημέρωση για τις διαθέσιμες δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται 
στην περιοχή διαμονής του ενδιαφερομένου. Τα συμπεράσματα από τη λειτουργία της Γραμμής αυτής για το διάστημα 12/5/2008 
έως 12/6/2008 είναι τα εξής: Φάνηκε η μεγάλη ανάγκη των καλούντων να μιλήσουν σε κάποιον ειδικό ανώνυμα κι εμπιστευτικά. 
Η ανάγκη να «βγάλουν από μέσα τους» αυτό που τους απασχολούσε σε σχέση με την ψυχική τους υγεία γίνεται προφανής από 
τη μεγάλη διάρκεια της συνομιλίας. Φάνηκε να υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης για τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσί-
ες ψυχικής υγείας. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάχυτων παρερμηνειών σχετικά με τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ NOTES που διεξάχθηκε στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθη-
νών, χειρουργοί και γαστρεντερολόγοι μαζί εφάρμοσαν μία νέα επαναστατική χειρουργική μέθοδο. Πραγματοποίησαν χειρουρ-
γικές επεμβάσεις ενδοκοιλιακών παθήσεων σε πειραματόζωα, χωρίς καμία ορατή ουλή.

Πιο συγκεκριμένα, Έλληνες χειρουργοί και γαστρεντερολόγοι, υπό την καθοδήγηση ξένων και Ελλήνων διακεκριμένων για-
τρών, πραγματοποίησαν κοινές χειρουργικές επεμβάσεις σε πειραματόζωα (π.χ. αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας και χολοκυστεκτο-
μή), χρησιμοποιώντας φυσικές πύλες του σώματος, όπως τον κόλπο και το στόμα. Η νέα αυτή χειρουργική τεχνική ονομάζεται 
NOTES και θεωρείται ότι θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη επανάσταση στη χειρουργική μετά τη λαπαροσκοπική. Είναι ελάχι-
στα επεμβατική και γίνεται ενδοσκοπικά χρησιμοποιώντας φυσικές οπές του ανθρώπινου σώματος ως πύλες εισόδου, όπως το 
στόμα, τον κόλπο και το ορθό, ακόμη και την ουρήθρα. Το NOTES εξασφαλίζει τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουρ-
γικής και επιπλέον δε δημιουργεί ουλές, χρειάζεται λιγότερο χρόνο ανάρρωσης και προκαλεί λιγότερο πόνο.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» αποτελεί το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο, στο οποίο εγκαταστάθηκε και λειτουρ-

Σύντομα και ΕνδιαφΕροντα
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γεί το Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής da Vinci®, προσφέροντας σε όλους τους Έλληνες ασθενείς τη δυνατότητα να επωφελη-
θούν από την πιο σύγχρονη τεχνολογία στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων που εφαρμόζεται σήμερα σε πολλές 
χώρες παγκοσμίως. Στο «Λαϊκό», το Ρομποτικό Σύστημα θα εφαρμοστεί άμεσα σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής και μέσα στο 
επόμενο εξάμηνο η εφαρμογή του θα επεκταθεί στην ουρολογία και στις άλλες χειρουργικές ειδικότητες. Όπως δήλωσε ο διοι-
κητής του Νοσοκομείου Αναστάσιος Γρηγορόπουλος «η συστηματική εφαρμογή της Ρομποτικής Χειρουργικής θα προσφέρει τη 
δυνατότητα εκπαίδευσης σε ιατρικές τεχνολογίες αιχμής στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και τους ειδικευόμενους ιατρούς του 
Λαϊκού Νοσοκομείου». Παράλληλα ο επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής και υπεύθυνος Ρομποτικής Χειρουργικής του Νοσο-
κομείου Νίκος Νικητέας, επισήμανε ότι «οι έλληνες ασφαλισμένοι αποκτούν πρόσβαση σε μια άλλη ποιότητα χειρουργικής αντι-
μετώπισης, που αλλάζει πλήρως και τα εγχειρητικά και τα μετεγχειρητικά δεδομένα».

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ το νέο δελτίο τιμών φαρμάκου, το οποίο αφορά 152 νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Σύμ-
φωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δε συζήτησε αιτήματα για αυξήσεις και ευθυγραμμίσεις, πρόκειται να μειωθούν οι 
τιμές δύο φαρμακευτικών σκευασμάτων (το ένα αφορά την προστασία ασθενών από νεοαγγειακή ηλιακή εκφύλιση ωχράς κη-
λίδας και το δεύτερο μία ορμόνη υποθαλάμου για την οξεία παγκρεατίτιδα). Από τις δύο αυτές μειώσεις το υπουργείο εκτιμά ότι 
θα υπάρξει ένα ετήσιο όφελος της τάξης των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για τους ασφαλισμένους και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τι περιλαμβάνει το νέο δελτίο
Συγκεκριμένα, στο νέο δελτίο τιμών φαρμάκου, το οποίο είναι το τέταρτο από τις αρχές του έτους, περιλαμβάνονται 152 τιμές 

νέων φαρμακευτικών προϊόντων, εκ των οποίων τα 96 αφορούν αντίγραφα, τα 8 βιοτεχνολογικά και τα υπόλοιπα 48 πρωτότυπα 
φαρμακευτικά προϊόντα. Από τα 48 αυτά φάρμακα τα 14 αναφέρονται σε τελείως νέα σκευάσματα με νέες δραστικές ουσίες, τα 
οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, προβλέπονται διαγραφές 15 φαρμα-
κευτικών προϊόντων, σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, αλλά και 7 μεταβολές, οι οποί-
ες ωστόσο δεν αφορούν τιμές αλλά μόνο αλλαγή ονομασίας ή και υπεύθυνου κυκλοφορίας.

Συγκράτηση τιμών
«Συνεχίζεται με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς η προσπάθεια στον ευαίσθητο τομέα των φαρμάκων για τη συγκράτηση των 

τιμών τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά των λαϊκών στρωμάτων» ανέφερε σε δηλώσεις του ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος. Σημειώνεται πως στο νέο δελτίο τιμών φαρμάκου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παράγωγα αίμα-
τος, φάρμακα για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας σε ασθενείς που κάνουν χρήση οπιοειδών φαρμάκων αλλά και για τη σχιζο-
φρένεια και για τον καρκίνο του προστάτη.

Η φάρμάκευτικΗ ετάιρειά Pfizer 
Hellas παρέδωσε την πρώτη παιδική 
χαρά στους κατοίκους της Νισύρου, στο 
πλαίσιο δράσεων που εκπονεί σε συνερ-
γασία με το Σύλλογο Φίλων Κοινωνικής 
Παιδιατρικής « Ανοιχτή Αγκαλιά».  Κατά 
την διάρκεια των εγκαινίων παράδοσης 
της παιδικής χαράς η Άντζελα Νίκολη, 
υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Συλλό-

γων Ασθενών της Pfizer Hellas, ανέφερε 
στην ομιλία της ότι «εμείς στην Pfizer, δεν 
βρίσκουμε καλύτερη ευκαιρία σήμερα για 
να προωθήσουμε το μήνυμα για μια υγι-
έστερη ζωή, παρά μέσα από το παιχνίδι 
των παιδιών. 
Παραδίδουμε σήμερα την πρώτη παιδική 
χαρά του νησιού στα παιδιά της Νισύρου, 
γνωρίζοντας πως αυτός ο χώρος θα απο-

τελέσει πολύτιμη πηγή χαράς και ψυχα-
γωγίας στο ακριτικό αυτό νησί». Η παιδι-
κή χαρά τοποθετήθηκε στο Μανδράκι, το 
μεγαλύτερο οικισμό του νησιού. Στο σχε-
διασμό της δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των παιδιών, και γι’ αυτό το σκο-
πό επενδύθηκε με ειδικό τάπητα απορρό-
φησης κραδασμών προκειμένου να απο-
φεύγονται οι τραυματισμοί.

στο δΗμάρΧειο του δΗμου σκιλλουντοσ στα Κρέστε-
να Ηλείας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, για την επίσημη παρά-
δοση χωματουργικού μηχανήματος, που δώρισε η UNICEF με 
την υποστήριξη της Abbott Hellas, αποσκοπώντας στην αποκα-
τάσταση του εδάφους της περιοχής, καθώς ο Δήμος Σκιλλούντος 
συγκαταλέγεται σε αυτούς που επλήγησαν από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.
 Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσφορά της 
UNICEF για την υποστήριξη των συνανθρώπων μας αλλά και 

της δράσης της Abbott Hellas στον τομέα της Εταιρικής Κοινω-
νικής της Ευθύνης. 
Το ποσό για την αγορά του χωματουργικού μηχανήματος προ-
ήλθε από τα έσοδα φιλανθρωπικού αγώνα μπάσκετ που διορ-
γανώθηκε από την Abbott Hellas με την υποστήριξη της UNICEF, 
την 25η Σεπτεμβρίου του 2007. Τα έσοδα του αγώνα διατέθη-
καν, εξ ημισείας, σε προγράμματα της UNICEF για την αντιμετώ-
πιση του ιού HIV καθώς και στην αγορά του προαναφερθέντος 
μηχανήματος για το Δήμο Σκιλλούντος.

Η Pfizer Hellas κοντά στα παιδιά των ακριτικών νησιών.

Δωρεά στους πυρόπληκτους από την Abbott Hellas και τη UNICEF

EIδΗΣΕιΣ & NEA AΠο τον ιατροφαρμακΕύτικο ΧΩρο
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