 Πλεονάσματα σε ΟΑΕΔ και ΕΟΠΥΥ
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

Κυκλοφορία:

4295

Θέματα:

ΥΓΕΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιφάνεια:

1

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

71.93 cm²

Αρθρογράφος:

01-10-2018

Πλεονάσματα σε
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 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΠΕΑΥ
λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, ασφαλείας.
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Σελ.:

Κυκλοφορία:

0

Θέματα:

ΥΓΕΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιφάνεια:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

67.49 cm²

Αρθρογράφος:

1
30-09-2018

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΠΕΑΥ
ΣΕ 48ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

απεργία θα προχωρήσουν στις 4 και 5
Οκτωβρίου οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ και
των ΠΕΔΥ ζητώντας την κατάργηση
της μετατροπής των γενικών γιατρών,

των παθολόγων και των παιδιάτρων
σε οικογενειακούς γιατρούς, καθώς
και την κατάργηση της εγκυκλίου που
προβλέπει την επέκταση του ωραρίου
λειτουργίας των Κέντρων Υγείας,

που δεν εφημερεύουν, μέχρι τις 9
το βράδυ. Τα έκτακτα και επείγοντα
περιστατικά θα αντιμετωπίζονται
από το προβλεπόμενο προσωπικό
ασφαλείας.

2

 Εξώδικο στη γιαγιά του παιδιού που τσιμπήθηκε
από φίδι
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

Κυκλοφορία:

4295

Θέματα:

ΥΓΕΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιφάνεια:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

233.18 cm²

Αρθρογράφος:

1

01-10-2018

Από παιδίατρο ίου
«Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου

Εξώδικο στη γιαγιά
του παιδιού που
τσιμπήθηκε οπή φίδι
ΜΕ ΕΞΩΛΙΚΟ απαντά η παιδίατρος Αναστασία Κατσιαρδάνη, διευθύντρια tns Παιδιατρικής ΚλινιKns του «Αχιλλοπουλείου», στη γιαγιά του 19 μη
νών νηπίου, που πριν από λίγες εβδομάδε$ κα
τήγγειλε ότι μια οχιά τσίμπησε τον εγγονό ms και
ότι το προσωπικό του νοσοκομείου αδιαφόρησε
στην αντιμετώπιση του περιστατικού.
Όλα είχαν συμβεί am 23 του περασμένου
Ιουλίου. Σύμφωνα με τη γιαγιά, «το Νοσοκομείο
Βόλου δεν έδειξε τη σοβαρότητα που έπρεπε», οι
αρμόδιοι «ήταν ανεύθυνοι και αδιάφοροι», ενώ
δεν υπήρχε αντιοφικός opos, που έπρεπε να χο
ρηγηθεί άμεσα.
Η παιδίατρος, από την πλευρά ins, απαντάει
με εξώδικο στο οποίο αναφέρει λεπτομέρειες
ms νοσηλείας του παιδιού και τονίζει: «Το 19
μηνών προνήηιο, ο εγγονός oas, ηροσήλθε στο
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου με συνοδούς εσάς
και το σύζυγό oas, που αναφέρατε ως ιστορικό
ότι το παιδί έχει χτυπήσει στο αριστερό του χέρι
σε πέτρα που βρισκόταν πάνω σε κορμό δέν
τρου στην εξοχική oas κατοικία στο Βένετο
όπου παραθερίζατε. Autos ήταν και ο λόγος που
ο μικρός ασθενής δεν παραηέμφθηκε απευθείas στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
ins Παιδιατρικής Κλινικής αλλά ms Ορθοπαιδικής και Χειρουργικής Κλινικής, αφού ζητούσατε
επιμόνως να γίνει ακτινογραφικός έλεγχας».
Αναλύοντας, στη συνέχεια, πω5 χάθηκε ο χρόvos, καταλήγει: «Από τα ανωτέρω προκύπτει
πως όλως ψευδώς ισχυριστήκατε στα ΜΜΕ ότι ο
σύζυγός oas από την αρχή ανέφερε στους ια
τρούς ότι το παιδί δαγκώθηκε από φίδι».
Τέλος, η ιατρός αποκαλύπτει στο εξώδικο ότι
σκοπίμως απέκρυψαν από τα ΜΜΕ ότι αρχικά
επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου,
όπου επίσης ισχυρίστηκαν ότι το παιδί χτύπησε το
χέρι του σε πέτρα και κατηγορεί το ηλικιωμένο
ζευγάρι για αναίτια, παραπλανητικά, καταχρηστι
κά και συκοφαντικά τα όσα διέδωσε στα ΜΜΕ,
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 Ο ΙΦΕΤ «ξέχασε» τα ληγμένα φάρμακα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

1,13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Κυκλοφορία:

0

566.23 cm²

Αρθρογράφος:

Θέματα:

ΥΓΕΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιφάνεια:

Ξέχασε
τοΙΦΕΓ
τα ληγμένα
φάρμακα

1
01-10-2018

Είχε αναλάβει τη συλλο
γή και τη μεταφορά ious
από τουε ειδικούε κάδουε των φαρμακείων,
arirl0 τελικά επιβαρύ
νονται για αυτό οι φαρ
μακοποιοί και οι φαρμακαποθήκεε.
ΣΕΛ. 13
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 Ο ΙΦΕΤ «ξέχασε» τα ληγμένα φάρμακα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

1,13

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
01-10-2018

Tns Λένας Κισσάβου
Επτά χρόνια μετά την τοποθέτηση των
ειδικών κάδων συδδογας ληγμένων
φαρμάκων, σε αριθμό φαρμακείων
tns Λάρισαε, όπου ξεκίνησε οργανω
μένη δράση με σκοπό tnv καταστροφή tous, εκτιμάται ότι έχουν επιτευχθεί οι otoxoi, ωστόσο to όλο εγχεί
ρημα πάσχει οργανωτικά.
Συγκεκριμένα ο αναπρόεδροε tou
Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισαε
κ. Nikos Γκανάκηε, δηλώνει στην
«ΕτΔ», nos: «όσο πανηγυρικά ξεκί
νησε, με μεγάλη καμπάνια από tous
αρμόδιοας KpatiKoOs cpopsis, τόσο
το εγκατέλειψαν στην πορεία, με απο
τέλεσμα σήμερα να «σηκώνουν» οι
ιδιώτε$ τα βάροε του κόστοας του.
Έτσι στη Λάρισα, την περισυλλογή
των ληγμένων φαρμάκων από tous
κάδοας των φαρμακείων και τη με
ταφορά tous στο Ινστιτούτο ΦαρμαKSutiK0s 'Epsuvas και Τεχνολογία5
(ΙΦΕΤ) στην Αττική πραγματοποιούν
οι δύο προμηθευτικοί συνεταιρισμοί
-φαρμακαποθήκεε- με δικά tous έξο
δα, ενώ σύμφωνα με όσα προβλεπόταν θα έπρεπε να αναλάβει αυτόν τον
ρόλο ο ΙΦΕΤ.
Ο ΙΦΕΤ, ενεργοποιήθηκε και ανέλαβε
να περισυλλέξει τα φάρμακα από
tous κάδοας των φαρμακείων και να
τα μεταφέρει otis αποθήκεε tous, μό
νο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογή5
auuis tns δράσηε.Έκτοτε, δεν ξαναεμφανίστηκε...».
Ο κ. Γκανάκηε επισημαίνει ότι η φι
λόδοξη δράση καταστροφήε των
ληγμένων φαρμάκων, στηρίζεται μό
νο στοας φαρμακοποιούε που συνε
χίζουν να τη διατηρούν και σας φαρμακαποθήκε5 που αναλαμβάνουν το
οικονομικό Kootos.
Αντίθετα, οι καταναλωτέε όχι μόνο
δεν το εγκατέλειψαν, αλλά το στηρί
ζουν συνεχώε, καθώε σε πολλά φαρ

ΟΙΦΕΤ «ξέχασε»
τα ληγμένα φάρμακα
Οι πολίτες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο σχέδιο
συλλογής τους σε ειδικούς κάδους στα φαρμακεία,
αλλά η μεταφορά και η καταστροφή τους επιβαρύνει
φαρμακοποιούς και φαρμακαποθήκες
μακεία είναι σχεδόν καθημερινή η αν
ταπόκρισή tous, να πετάξουν το πε
ριεχόμενο των φαρμάκων που δεν
χρησιμοποιήθηκε ή αυτά τα φάρμακα
που έληξαν, στοας ειδικού5 κάδοας.
«'Evas, με δύο πελάτεε την ημέρα, εί
ναι κατά μέσο όρο ο αριθμόε των πο
λιτών που πετούν στον κάδο φάρμα
κα, τουλάχιστον στο φαρμακείο
μου...» δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ.
Γκανάκας, παρουσιάζοντα5 την αντα
πόκριση του κόσμου.
Να σημειωθεί ότι το 2012 το ΙΦΕΤ, με
τη συνεργασία του ΚΕΕΛΠΝΟ, του
ΠΦΣ και tns ΟΣΦΕ, τοποθέτησε στα

φαρμακεία όλας tns xcbpas περιέκτε$
ειδικών προδιαγραφών (pov0s εισό
δου). Παράλληλα κάλεσε tous πολίtss αντί να πετάνε στα σκουπίδια τα
ληγμένα φάρμακα και να καταλή
γουν otis χωματερέ5 επιβαρύνονταε
το περιβάλλον, να τα αποθέτουν
στοας περιέκτεε. Η συλλογή γίνεται
otis εγκαταστάσειε του ΙΦΕΤ, και από
εκεί με ευθύνη του ΙΦΕΤ καταστρέφονται ορθολογικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα tns νομοθεσίας, από
πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισηε
αποβλήτων.
Η τοποθέτηση των κάδων ήταν ένα

«Ο ΙΦΕΤ, έπρεπε να αναλάβει τη συλ
λογή και τη μεταφορά των φαρμάκων
από tous κάδοας των φαρμακείων...»
δηλώνει στην «Ε», ο αντιπρόεδρο5
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρι-

oas κ. Nikos Γκανάκας

χρόνιο αίτημα tns Πανελλήνια5 Ομο
σπονδίας Φαρμακοποιών, το οποίο
υιοθέτησε ο Εθνικόε Οργανισμόε
Φαρμάκων (ΕΟΦ) και το Υπουργείο
Υγείαε, καταφέρνονταε να υλοποι
ηθεί.
Το 2012 είχαν τοποθετηθεί 12.000
κάδοι σε όλη τη χώρα εκ των οποίων
310 στα φαρμακεία του νομού Λάριoas και 195 στην πόλη pas. Οι κάδοι
έχουν δύο υποδοχέε, μία για να ρί
χνονται τα στερεά και υγρά φάρμακα
και μία τα αντικαρκινικά. Προβλέπεται
να ανοίγονται και μόνο από άτομα
του ΕΟΦ, με ειδικό κλειδί.

5

 Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ζητούνται για
μόνιμη εργασία
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Κυκλοφορία:

13695

Θέματα:

ΥΓΕΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιφάνεια:

43

Ημερομηνία
έκδοσης:

443.28 cm²

Αρθρογράφος:

1

01-10-2018
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Στα μεγάλα νοσοκομεία

Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων
ζητούνται για μόνιμη εργασία
Ανοιχτές θέσεις σε Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία και Αυστρία, τι ζητάνε, τι προσφέρουν
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΝΔΡΗ

ΙΡΛΑΗΑΙΑ. Γενικούς ιατρούς που επιθυ
μούν να εργαστούν στην Ιρλανδία ανα
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για
ζητεί το HRS ιδιωτικό γραφείο ευρέσεμόνιμη εργασία στο εξωτερικό ανα
ως εργασίας.
ζητούν μεγάλα νοσοκομεία. Γαλλία,
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι υπή
Γερμανία, Ιρλανδία και Αυστρία επιθυμούν
κοοι κράτους της ΕΕ, να έχουν πτυχίο ια
να ενισχύσουν τις κλινικές και τα ιδρυματρικής από κράτος-μέλος της ΕΕ, να γνω
τά τους με νοσηλευτικό προσωπικό, προρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα και να δι
σφέροντας ελκυστικές αποδοχές και πα
αθέτουν ένα με δυο χρόνια προϋπηρεσία.
ροχές.Ειδικότερα:
Σε όσους προσληφθούν προσφέρεται
συμβόλαιο συνεργασίας ένα με δυο χρόνια
ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκο
με δυνατότητα ανανέωσης. Ο μέσος όρος
μεία της Γερμανίας ζητούν για μόνιμη απα
των ετήσιων ακαθάριστων απολαβών πλή
σχόληση ειδικευμένους ιατρούς των εξής ει
ρους απασχόληση (44 ώρες/εβδομάδα) εί
δικοτήτων: Αναισθησιολογίας, Γυναικολογί
ναι 120.000 ευρώ.
ας / Μαιευτικές, Παιδιατρικής και ΝευρολοΑποστολή βιογραφικών στο mail: hrs.
γίας, ενώ διαθέτουν περιορισμένες θέσεις
offlce.cv@gmal.com
για λοιπές ειδικότητες. Απαραίτητες προϋ
ποθέσεις είναι οι ιατροί να έχουν αποκτήσει
ΓΑΛΛΙΑ. Γαλλικό γραφείο ευρέσεως ερ
πτυχίο και ειδικότητα από χώρα που ανή
γασίας, ειδικευμένο στην πρόσληψη για
κει στην Ευρωπαϊκή Ενωση και να μιλούν
τρών, το οποίο συνεργάζεται με πολλούς
και να γράφουν σχεδόν άριστα τη γερμανι
ιδιωτικούς Ομίλους Υγείας προτείνει θέ
κή γλώσσα (σε επίπεδο C1). Προσφέρεται
σεις με σύμβαση αορίστου χρόνου σε για
ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και εργα
τρούς με ειδίκευση κατά προτεραιότητα:
σιακό περιβάλλον σε μεγάλα νοσοκομεία.
οφθαλμίατροι, γενικοί ιατροί, παιδίατροι,
Βιογραφικά σημειώματα στο hrs.office.
γαστρεντερολόγοι, παθολόγοι, γυναικο
cv@gmail.com
λόγοι, αναισθησιολόγοι, ακτινοδιαγνώ-

Γ

στες, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, καρδι
ολόγοι. Πρόκειται για θέσεις κυρίως σε
ιδιωτικές κλινικές και ιδρύματα σε μεγά
λες πόλεις όλης της χώρας. Αποδοχές και
παροχές πολύ ελκυστικές. Προσφέρονται
οικονομική ενίσχυση και βοήθεια στη με
τεγκατάσταση καθώς και υποστήριξη για
όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η γνώση της γαλλικής γλώσσας - χωρίς πι
στοποίηση - επιθυμητή αλλά όχι απαραί
τητη. Δυνατότητα ταχύρρυθμης εκμάθη
σης από έμπειρο καθηγητή στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινω
νήστε στο medoppor@gmail.com.
ΑΥΣΤΡΙΑ. Τέλος, νοσοκομείο στην Αυστρία
αναζητεί γερμανόφωνους ιατρούς.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολο
κληρωμένη ειδικότητα, κλινικές γνώσης
και εμπειρία, να γνωρίζουν πολύ καλά τη
γερμανική γλώσσα και να έχουν δεξιότη
τες στην πληροφορική.
Σε όσους προσληφθούν προσφέρονται
ευκαιρίες κατάρτισης και συνεχούς εκπαί
δευσης, αλλά και ικανοποιητικές αποδοχές.
Βιογραφικά σημειώματα στο valia.
alexandratou.gmail.com
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 Εστειλαν σε χωριό της Ελασσόναε Νιγηριανό
(αγροτικό) γιατρό χωρΐς να γνωρίζει ελληνικά
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Κυκλοφορία:

8215

Θέματα:

ΥΓΕΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιφάνεια:

1,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

256.75 cm²

Αρθρογράφος:

1

01-10-2018

Εστειλαν σε χωριό
Νιγηριανό (!!!)
γιατρό που δεν
ήξερε ελληνικά
Το ομολόγησε ο υπουργός Υγείας.

------------------- ©-------------------

Εστειλαν σε χωριό ms Ελασσόναε Νιγηριανό
(αγροτικό) γιατρό χωρΐε να γνωρίζει ελληνικά
ΦΑΝΤΑΖΕΙ., κακόγουστο αστείο, ωστόσο είναι πέ
ρα για πέρα αληθινό... Στο ορεινό χωριό Τσαπουρνιά της Ελασσόνας τοποθέτησαν αγροτικό γιατρό ντγηριανής καταγωγής, ο οποίος δεν γνώριζε ελλη
νικά! Οπως είναι φυσικό, δεν μπορούσε σε καμιά
περίπτωση να συνεννοηθεί με τους 179 κατοίκους
του χωριού και τελικά χρειάστηκε να μετακινηθεί
σε άλλη θέση, συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκο
μείο Λάρισας. Φαίνεται όη οι αρμόδιοι έκριναν πως
είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να κατανοήσει αυτά
που του έλεγαν οι ασθενείς... Το συμβάν έχει προκαλέσει ήδη πολλές αντιδράσεις, με τον βουλευτή της
Ν.Δ. Μάξιμο Χαρακόπουλο να εκπλήσσεται παίρ
νοντας μια απάντηση που δεν περίμενε στην ερώ
τηση που κατέθεσε για την κενή θέση στο αγροτικό
ιατρείο της περιοχής.
Συγκεκριμένα ο κ. Χαρακόπουλος βρέθηκε σε
ορεινά χωριά της Ελασσόνας στη Λάρισα, μεταξύ αυ
τών και στην Τσαπουρντά, χτισμένη σε υψόμετρο
920 μ., σπς πλαγιές του Αμάρμπεη.
Οι ελάχιστοι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται
κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εκεί ο
βουλευτής έγινε αποδέκτης παραπόνων λόγω της
έλλειψης αγροτικού γιατρού, που σε συνάρτηση με

την απόσταση από το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας δυ
σκόλευε τη ζωή των κατοίκων. Λίγες ημέρες μετά ο
βουλευτής έφερε το θέμα στη Βουλή και πήρε την
απάντηση-έκπληξη από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό... Η θέση στην Τσαπουρντά είχε καλυ
φτεί από γιατρό υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό), ο
οποίος ήταν νιγηριανής εθντκότητας και δεν γνώ
ριζε την ελληνική γλώσσα. ΓΓ αυτό και μετακινήθη
κε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας...
Η επίσημη απάντηση του υπουργείου, όπως
ήταν αναμενόμενο, πυροδότησε την έντονη αντί
δραση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. «Καμα
ρώστε απάντηση υπουργού! Στείλανε, λέει, Νιγηριανό ως αγροτικό γιατρό στην Τσαπουρντά Ελασσόνας
και μετά τον αποσύρανε γιατί δεν ήξερε ελληντκά!
Καλά, πώς πήρε πτυχίο; Εκαναν αγγλόφωνα τμήμα
τα Ιατρικής και δεν το πήραμε χαμπάρι;» σχολίασε
ο κ. Χαρακόπουλος. «Πραγματικά έμεινα εμβρόντη
τος από την απάντηση του υπουργού Υγείας. Η ελληνομάθεια δεν είναι προϋπόθεση για την τοποθέ
τηση αγροτικού γιατρού; Η απάντηση εκθέτει βαρύ
τατα την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, που οφείλει
να δώσει πειστικές απαντήσεις» σημείωσε ο βουλευ
τής της ΝΑ Μάξιμος Χαρακόπουλος.
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