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Η Δικαιοσύνη την
εγκαλεί, οι... φίλοι
την αθωώνουν
Ασπίδα προστασίας από τα φίλια ΜΜΕ προς την κ. Στουρνάρα μετά
τη δίωξη σε βάρος της για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος
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Υπόθεση Λίνας Νικολοπούλου: Πάνε σε εκλογές με
δίκες των εχθρών τους
NewsRoom - 23 Απριλίου 2019 08:49

ίναι σαφές οτι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πάϊΐ στις ίθνικές εκλογές του Νοεμβρίου

Ε

οτήνονιος ίικαοτήρια εναντίον t«v εχθρών της. Δηλαδή ποινικοηοιεί την πολιτική ξ«ή
Βάζοντας στο οτόχαστρο τους πολιτικούς της αντιπάλους. Ετοι λοιπόν τα Ιούνιο ξεκινάει
μια νέα βικη και στο εδώλειο 6α καθήσιι η σύζυγος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου. Η υπόθεση αφορά στο συνέδριο eHeolth Forum 201J
που ανελαΒε να οργανώσει η εταιρεία της κ. Νικολοπούλου, MINDWORK. Παρά το γεγονός το
συνέδριο εκκλέστηκε χωρίς το ελληνικό δημόσιο να βάλει ούτε ένα ευρώ, ούτε ΒεΒαίως
υπήρξαν κοινοτικοί πόροι, αλλά έγινε με χορηγίες ιδιωτών, ο εισαγγελέας είχε άλλη άποψη.
Ασκηοε δίωξη για ηθική αυτουργία στην κ. Νικολοπούλου και μάλιστα ορίστηκε σε χρόνο ρεκόρ δικάσιμος για τον Ιούνιο- Το προφανές, όπως λένε δικαστικές πργός, ώνοι οτι κάτι
τέτοιο εξυπηρετεί προεκλογικούς σκοπούς.

Νέο χτύπημα κατά Στουρνάρα μέσω τη$
συζύγου του
Στήνουν προεκλογικό σόου με ποινική δίωξη κατά της Αίνας Νικολοπούλου
ΤοΒΗΜΛ Tcmi

Ρεπορτάζ
Βασίλης Ανδριανόπουλος
• Εν συντομία
Σε δίκη στις αρχές Ιουνίου οδηγεί
ται η Λίνα Νικολοπούλου-Στουρνάρα, σύζυγος του διοικητή της Τρά
πεζας της Ελλάδος, για τον τρόπο
που η εταιρεία της ανέλαβε... απευ
θείας, χωρίς διεθνή διαγωνισμό, τη
διοργάνωση του συνεδρίου eHealth
Forum 2014.

• Γιατί ενδιαφέρει
Η κατηγορία είναι ηθική αυτουργία
σε παράβαση καθήκοντος, αλλά
φίλια προς το ζεύγος Στουρνάρα
ΜΜΕ έχουν ήδη εκδώσει αθωωτι
κή απόφαση!

Παραθέτοντας το γνωστό απόφθεγ
μα, π γυναίκα του Καίσαρα δεν αρ
κεί να φαίνεται τίμια -στα φιλικά
ΜΜΕ-, πρέπει και να είναι. Και
πλέον αυτό θα διαπιστωθεί. Σε
δίκη λοιπόν οδηγείται η Λίνα Νικολοπουλου-Στουρνάρα, σύ
ζυγος του διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννη Στουρνά
ρα, αφού εναντίον της ασκήθηκε
δίωξη από την Εισαγγελία Πρω
τοδικών Αθηνών για το αδίκημα
της ηθικής αυτουργίας σε παρά
βαση καθήκοντος στην υπόθεση
του eHealth Forum 2014. Η διάπραξη του αδικήματος της παρά
βασης καθήκοντος αποδίδεται στη
Χριστίνα Παπανικολάου, πρώην
γενική γραμματέα Δημόσιας Υγείας
και νυν υποψήφια ευρωβουλευτή
του ΚΙΝΑΛ. Η δικάσιμος ορίστηκε
για τις αρχές Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά
τις τυχόν ευθύνες υπευθύνων του
ΚΕΕΛΠΝΟ η έρευνα συνεχίζεται.
Οπως συνεχίζονται και οι κραυγές
περί «σκευωρίας».
To Documento στο φύλλο της πε
ρασμένης Κυριακής είχε αποκαλύψει το πόρισμα που είχε αποσταλεί
στον εισαγγελέα, στο οποίο αποτυ
πώνονταν οι παράτυπες και παρά
νομες διαδικασίες που ακολουθή
θηκαν προκειμένου η εταιρεία της
κ. Στουρνάρα να αναλάβει με απευ
θείας ανάθεση τη διοργάνωση του
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ι 22.01.2019

eHealth Forum 2014 -είχε προϋ
πολογισμό 713.271 ευρώ- με τη
συνδρομή του «αμαρτωλού» ΚΕ
ΕΛΠΝΟ, έπειτα και από υπουργική
απόφαση του Αδωνη Γεωργιάδη.

«Ποινικοποίηση
της πολιτικής ζωής»
Κανονικά π είδηση θα έπρεπε να
σταματήσει εκεί και να αναμένου
με όλοι την ετυμηγορία του δικα
στηρίου. Ή να ασχοληθούμε έως
τότε -όπως κάνει εδώ και περίπου
δύο χρόνια το Documento- με τον
τρόπο ανάληψης της διοργάνωσης
του συνεδρίου από τη Mindwork
Business Solutions Συμβουλευτι
κές Υπηρεσίες ΕΠΕ, την εταιρεία
της κ. Στουρνάρα.Ή, ακόμη καλύτε
ρα, να καταπιαστεί ο δημοσιογραφι
κός χώρος με το όη η κ. Στουρνάρα
κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική
δυσφήμηση με τη διαδικασία του
αυτοφώρου εναντίον του εκδότη
του Documento Κώστα Βαξεβάνη και του υπογράφοντος για ρε
πορτάζτης εφημερίδας που τόλμη
σε να ασχοληθεί με τα έργα και τις
ημέρες της εταιρείας της - οι νέες
εξελίξεις το επιβεβαιώνουν πλήρως.
Αντ’ αυτού κραυγές. Και όχι
από τα χείλη της κ. Στουρνάρα, το
οποίο άλλωστε θα ήταν αναμενόμε
νο αφού οποιοσδήποτε κατηγορού
μενος δικαιούται να υπερασπιστεί
τον εαυτό του με όποιον τρόπο κρί
νει σωστό. Οι κραυγές προέρχονται
από τα φίλια στην κ. Στουρνάρα
ΜΜΕ. Αμέσως μόλις γνωστοποι
ήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης
εναντίον της, η είδηση αναπαράχθηκε από αρκετές ενημερωτικές
ιστοσελίδες διανθισμένη με βαρύ
γδουπες εκφράσεις όπως «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» και
«προεκλογικό σόου».
Τα ενημερωτικά σάιτ του Βαγ
γέλη Μαρινάκη έβγαλαν κοινό
δημοσίευμα στο οποίο -προκειμέ
νου να τονιστεί στους αναγνώστες
ότι η δίωξη ασκήθηκε αποκλειστι
κά και μόνο για να χτυπηθεί από
την κυβέρνηση ο ίδιος ο Γ Στουρνάρας- αναφέρεται ότι η δικάσιμος
ορίστηκε σε «χρόνο-ρεκόρ, προ
φανώς γιατί κάτι τέτοιο εξυπηρετεί
προεκλογικούς σκοπούς». Κανείς
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Η δίωξη από
την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών
αφορά την υπόθεση
της απευθείας
ανάθεσης του
eHealth Forum
2014 στην εταιρεία
Mindwork
της κ. Στουρνάρα

2

 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΕΕΛΠΝΟ - Στο σκαμνί η Λίνα Στουρνάρα που πήρε έργο1
χωρίς διαγωνισμό
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

1,12-13

Πριν στεγνώσει ίο μελάνι το... νέο
«χτύπημα» κατά του Γ. Στουρνάρα
Δευτέρα 22 Απριλίου 2019, 22:57
Iq) Print

Ε3ϋ!

Ημερομηνία
έκδοσης:

βέβαια δεν σκάφτηκε να ενημερώ
σει τους αναγνώστες ότι η παρα
πάνω υπόθεση της κ. Στουρνάρα
κινδυνεύει με παραγραφή! Ακό
μη, προκειμένου να αποδειχτεί
ότι η όλη υπόθεση είναι σκευω
ρία, δεν θα μπορούσε να μην ανα
φερθεί το Documento: «Είναι προ
φανές ότι με αυτή τη δίωξη, που
γίνεται αμέσως μετά τα δημοσιεύ
ματα της εφημερίδας Documento,
επιχειρείται να πληγεί ο αιώνιος
“εχθρός” της κυβέρνησης, ο κε
ντρικός τραπεζίτης...».

Δελτία Τύπου και...
Documento

Μέσω της συζύγου του επιχειρούν εκ νέου να χτυπήσουν τον Διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδας, Γ. Στουρνάρα, και στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά τα
σχετικά δημοσιεύματα, ασκήθηκε και η δίωξη που είχε προαναγγελθεί και
αφορά ένα συνέδριο το οποίο διενεργήθηκε χωρίς το ελληνικό δημόσιο να
επιβαρυνθεί.
Η υπόθεση γνωστή, δημοσιοποιήθηκε με δημοσίευμα της εφημερίδας
Documento που ανέφερε ότι η ΛίναΝικολοποΰλου βρίσκεται ένα βήμα πριν την
άσκηση δίωξης. Το βήμα τελικά έγινε και ασκήθηκε δίωξη σε βάρος της για...
ηθική αυτουργία. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός πως ορίσθηκε δικάσιμος για
τον προσεχή Ιούνιο. Εν μέσω, πιθανότατα, ή στον δρόμο προς τις εθνικές
εκλογές.

> Ελλαόα ‘^Δικαιοσύνη
Σύζυγος του Γ. Στουρνάρα

Στήνουν προεκλογικό σοου με
ποινική δίωξη κατά της Λίνας
Γ\!ι κολοπο όλου
Ασκείται δίωξη για την απευθείας αναθεση του συνεδρίου eHealth
Forum 2014 και ορίστηκε -πρωτοφανώς- δίκη τον Ιούνιο
προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα πολιτικά κίνητρα της
κυβέρνησης

ΤΑΝΕΑ Team
22 Απριλίου 2019] 20

riol
Γία «προεκλογικό σόου»
και «ποινικοποίηση της
πολιτικής ζωής» έκαναν
λόγο πολλές ενημερωτικές
ιστοσελίδες μόλις έγινε
γνωστή η είδηση
της δίωξης σε βάρος
της κ. Στουρνάρα.
Τον χορό των...
κραυγών έσυραν τα σάιτ
του Βαγγ. Μαρινάκη
(in.gr, tovima.gr και
tanea.gr,
συνεπικουρούμενα από το
mononews.gr και, φυσικά,
το Liberal.gr του Θανάση
Μαυρίδη. Μάλιστα,
δεν αρκέστηκαν στο
να χαρακτηρίσουν
το Documento
ακρογωνιαίο λίθο
της... σκευωρίας, αλλά
εξέδωσαν και αθωωτική
δικαστική απόφαση!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχεδόν ταυτόσημο είναι το κείμε
νο που δημοσιεύτηκε και από την
ιστοσελίδα mononews.gr με τον
εμπνευσμένο τίτλο: «Υπόθεση Λί
νας Νικολοπούλου: Πάνε σε εκλο
γές με δίκες των εχθρών τους». Εί
ναι πραγματικά απορίας άξιο ότι τα
επίμαχα κείμενα σε αυτές τις ιστο
σελίδες δεν διαφοροποιούνται με
ταξύ τους σχεδόν ούτε κατά ένα
«και». Σαν να αναδημοσιεύουν
ένα δελτίο Τύπου που έχουν λά
βει. Οπως αυτά που κατά καιρούς
έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελ
λάδος προκειμένου να υπερασπι
στεί τη σύζυγο του διοικητή της σε
σχέση με όσα έχει αποκαλύψει το
Documento για τις επιχειρηματι
κές της δραστηριότητες...
Ενα βήμα παραπάνω πήγε το
liberal.gr, το οποίο επίσης στράφη
κε εναντίον του Documento: «Πριν
στεγνώσει το μελάνι το... νέο “χτύ
πημα” κατά του Γ Στουρνάρα». Το
Liberal, όπως άλλωστε και οι υπό
λοιπες προαναφερθείσες ιστοσελί
δες, δεν αρκέστηκε στο να χαρακτη
ρίσει το Documento ακρογωνιαίο
λίθο της... σκευωρίας, αλλά εξέδω
σαν και αθωωτική δικαστική απόφα
ση! Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά
η εν λόγω ιστοσελίδα, η συγκεκρι
μένη κατηγορία που αντιμετωπίζει η
κ. Στουρνάρα «έχει απαντηθεί, ενώ
μόλις χθες η κ. Νικολοπούλου επα
νέλαβε μέσω ανακοίνωσής τα δεδο
μένα όπως και το γεγονός πως δεν
υπήρξε επιβάρυνση του ελληνικού
δημοσίου. Ο στόχος προφανής. Ο
Γιάννης Στουρνάρας».
Αυτή είναι η πολιτική και δημο
σιογραφική Ελλάδα του σήμερα:
ΜΜΕ που εκδίδουν εκ των προτέρων αθωωτικές δικαστικές απο
φάσεις αντί να περιμένουν, όπως θα
έπρεπε, την ετυμηγορία της Δικαιο
σύνης. Πολιτικοί και δημόσια πρό
σωπα που καταγγέλλουν ότι κάθε
δικαστική εμπλοκή δική τους ή μέ
λους κόμματος στο οποίο ανήκουν
είναι σκευωρία. Αυτό όμως υπο
νομεύει κάθε έννοια δικαίου αφού
προκειμένου να στηθεί μια τέτοια
σκευωρία, ακόμη και από την κυ
βέρνηση, απαιτείται αν μη τι άλλο η
συμμετοχή της Δικαιοσύνης. Αλή
θεια, η σε άλλες περιπτώσεις λα
λίστατη Ενωση Δικαστών και Ει
σαγγελέων πώς γίνεται να μην έχει
εκδώσει ανακοίνωση για να προ
στατεύσει την Εισαγγελία Πρωτοδι
κών ενάντια σε αυτή την αήθη επί
θεση που δέχεται; Θεωρεί ότι όντως
συμμετέχει σε αυτό το «προεκλογι
κό σόου»; Ποιον συγκεκριμένα κα
τηγορούν τα υποστηρικτικά προς
την κ. Στουρνάρα ΜΜΕ και γιατί
δεν τον κατονομάζουν; Τη γενική
επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης
που έκανε την έρευνα, συνέταξε και
απέστειλε το πόρισμα στην εισαγ
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γελία ή τον εισαγγελέα που άσκη
σε την ποινική δίωξη εναντίον της
κ. Στουρνάρα; Γιατί τόσος φόβος
για μια δίκη;
Για να είμαστε δίκαιοι, το
Documento κατονομάζεται -αυ
τήν τη φορά εμμέσως- ως μέλος
αυτών που έστησαν... και αυτήν τη
«σκευωρία». Επειδή έκανε ρεπορ
τάζ. Είναι λογικό σε μια εποχή που
το ρεπορτάζ έρευνας των πεπραγ
μένων δημόσιων προσώπων θεω
ρείται... ποινικό αδίκημα να υπάρ
χει αυτή η αντιμετώπιση! Ας δούμε
όμως τι γράφηκε στο επίμαχο ρε
πορτάζ του Documento που θεω
ρήθηκε προαναγγελία της ποινικής
δίωξης της Λ. Στουρνάρα.

Ανάθεση λόγω...
έλλειψης χρόνου
Οπως σκιαγραφείται στα συμπερά
σματα του πορίσματος που δημοσί
ευσε το Documento και βάσει του
οποίου ασκήθηκε η ποινική δίωξη
στην κ. Στουρνάρα, μολονότι ως αι
τιολόγηση για το ότι η Mindwork
ανέλαβε τη διοργάνωση του συγκε
κριμένου συνεδρίου με απευθείας
ανάθεση, χωρίς τη διενέργεια δια
γωνισμού, δόθηκε η... έλλειψη χρό
νου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει αφού «η
υποχρέωση διοργάνωσης του συ
νεδρίου ήταν σε γνώση του υπουρ
γείου Υγείας πριν από την ανάλη
ψη από τη χώρα μας της προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, ήτοι από τον Ιανουάριο
του έτους 2013». Δηλαδή περισσό
τερο από έναν χρόνο προτού διεξαχθεί εντέλει το συνέδριο.
Η πρώην γγ Δημόσιας Υγείας Χρ.
Παπανικολάου στην κατάθεσή της
ανέφερε ότι επικαλέστηκε την έλ
λειψη χρόνου που την οδήγησε να
απευθυνθεί -προφορικά- στις αρ
μόδιες υπηρεσίες του υπουργείου
Υγείας προκειμένου να διαπιστω
θεί αν για τη χρηματοδότηση της
επίμαχης δράσης από το ευρωπαϊ
κό πρόγραμμα Horizon 2014-2020
μπορεί να εφαρμοστεί μια πιο... ευ
έλικτη διαχείριση αντί της διενέρ
γειας διαγωνισμού. Στην -επίσης
προφορική- απάντηση των οικο
νομικών υπηρεσιών του υπουργεί
ου, τις οποίες επικαλέστηκε στην
κατάθεσή της η Χρ. Παπανικολάου, αναφέρθηκε ότι «ήταν πολύ δύ
σκολο» να παρακαμφθούν οι δια
δικασίες του δημόσιου λογιστικού
καθώς και ότι το υπουργείο Υγεί
ας δεν είχε την εμπειρία διοργάνω
σης τέτοιου συνεδρίου. Ως εκ τού
του επιλέχθηκε το ΚΕΕΛΠΝΟ ως
υπεργολάβος της δράσης.
Τότε και χωρίς καμία περαιτέρω
διαδικασία και αναφορά για το εάν
εξετάστηκαν και άλλες εταιρείες, με
πρωτοβουλία της ίδιας της Χρ. Παπανικολάου κλήθηκε η εταιρεία της
κ. Στουρνάρα, η οποία εργάστηκε
για τη διεξαγωγή του συνεδρίου
χωρίς να έχει υπογραφεί σχετική
σύμβαση με το υπουργείο.

Ο Αδωνης, το ΚΕΕΛΠΝΟ
και η Mindwork
Και πάλι με πρωτοβουλία της Χρ.
Παπανικολάου ζητήθηκε η έκδο
ση υπουργικής απόφασης η οποία
θα ανέθετε στο ΚΕΕΛΠΝΟ τη δι
αχείριση της εκδήλωσης αντί του
υπουργείου Υγείας, με αιτιολόγη
ση την έλλειψη χρόνου και εξειδικευμένου προσωπικού. Πράγμα
τι, στις 30 Δεκεμβρίου 2013ο τότε
υπουργός Υγείας Αδωνης Γεωρ-

γιάδης -δήλωσε πως θα προσέλθει στην επίμαχη δίκη ως μάρτυ
ρας υπεράσπισης της κ. Στουρνάρα,
επειδή «και πάλι μπλέκουν αθώ
ους»- εξέδωσε υπουργική απόφα
ση βάσει της οποίας η διοργάνωση
του συνεδρίου ανατέθηκε στο ΚΕ
ΕΛΠΝΟ επειδή «διαθέτει εξειδικευμένο δυναμικό, την κατάλληλη
τεχνογνωσία και εμπειρία του ορ
γανισμού σε ανάλογες οργανώσεις
και δραστηριότητες...». Το ΚΕΕΛ
ΠΝΟ με τη σειρά του όμως έκρινε
αποκλειστικά αρμόδια για τη διορ
γάνωση συνεδρίου τη Mindwork,
στην οποία και έδωσε το έργο με
απευθείας ανάθεση.
Κατά την προγραμματική σύμβα
ση που υπογράφηκε στις 25 Απρι
λίου 2014 μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ και
υπουργείου Υγείας, το κέντρο όφειλε
να τηρεί χωριστό λογιστικό σύστη
μα, γεγονός που δεν έπραξε, μολονό
τι άνοιξε τρεις τραπεζικούς λογαρια
σμούς προκειμένου να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες του συνεδρίου. Ως απο
τέλεσμα, στο πόρισμα κρίνεται ότι
«παρεκάμφθησαν οι διαδικασίες
του δημόσιου λογιστικού και οι αρ
χές του υγιούς ανταγωνισμού και
το υπουργείο Υγείας προκαθόρισε
τους αναδόχους των εργασιών και
υπηρεσιών για την υλοποίηση του
eHealth Forum 2014».

Γνώριζαν πάνω από
ένανχρόνο
Το συνέδριο ήταν χρηματοδοτούμε
νο από το Horizon 2014-2020 κατά
επιλέξιμο για το ποσό των 300.000
ευρώ και το απολειπόμενο ανα
γκαίο ποσό αποφασίστηκε να κα
λυφθεί από χορηγίες που έπρεπε
να βρει η Mindwork. Το πρόγραμ
μα εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Δε
κέμβριο του 2013.
Βάσει του πορίσματος, το υπουρ
γείο ως δικαιούχος της δράσης
οφείλε, όπως προβλέπουν οι σχε
τικές διατάξεις, να διενεργήσει διε
θνή ανοιχτό διαγωνισμό. Προκειμέ
νου να διενεργηθεί ο διαγωνισμός
θα έπρεπε να εγγραφεί στον προϋ
πολογισμό του υπουργείου κονδύ
λι ανάλογο τουλάχιστον με το προϋπολογισθέν κόστος του συνεδρίου,
ήτοι 713.271 ευρώ. Το ότι αυτό δεν
επιτεύχθηκε οφείλεται σύμφωνα με
τις καταθέσεις στο ότι η χρηματο
δότηση του συνεδρίου από πόρους
της ΕΕ εξασφαλίστηκε δεκαπέντε
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του
eHealth Forum 2014.
Το υπουργείο Υγείας γνώριζε
όμως από τον Ιανουάριο του 2013
ότι θα αναλάβει τη διοργάνωση του
συνεδρίου κι όμως υπέβαλε ηλε
κτρονικά το συμπληρωμένο έντυ
πο υποβολής προτάσεων για ένταξη
και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα
Horizon 2014-2020 με αρκετή αρ
γοπορία, πάνω από έναν χρόνο μετά,
στις 27 Μαρτίου 2014. Γεγονός που
δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχε
τικά με τους λόγους αυτής της καθυ
στέρησης από ελληνικής πλευράς.
Και είναι αυτή η καθυστέρηση που
οδήγησε στο να εξασφαλιστεί η ευ
ρωπαϊκή χρηματοδότηση μόλις δε
καπέντε ημέρες πριν από την έναρξη
του συνεδρίου. Επιπλέον, ακριβώς
αυτή την... έλλειψη χρόνου επικα
λούνται όσοι και όσες ελέγχονται
ποινικά στην υπόθεση αυτή.
Εν αναμονή της δίκης λοιπόν κι
έως τότε συνιστούμε ψυχραιμία.
Και λίγη δημοσιογραφική δεοντο
λογία δεν θα έβλαπτε!
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 ΠΟΛΑΚΕΙΟΝ ΑΓΟΣ
Πηγή:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Επιφάνεια:

1059.1 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

1
Σελ.:

13

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

55000

ο κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία.

πο του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Φίλη, ο onoios αποδοκίμασε τα λεγάμε

λέει ηγεπκό στέλεχοβ ins Γέφυραβ, «να υπερασπιστεί τα λε

Ο Παϋλοβ Πολάκηβ, ο αναπληρωτήβ
unoupyos Υγείαβ, καπνίζει αρειμανίωβ

να του Πολάκη για τον Κυμπουρόπουλο σημειώνονταβ με
νόημα ότι ο αναπληρωτήβ unoupyos Υγείαβ με όσα είπε «δεν

γάμενα του Πολάκη, ούτε και είναι διατεθειμένος να απολογεί
ται για mβλακείες που κατά καιρούς εκστομίζει». Μετά λοιπόν

και προκλητικά ακόμη και σε κλειστούβ

εκπροσωπεί το δημοκρατικό ήθοβ του ΣΥΡΙΖΑ».

τη Ν.Δ., ο Πολάκηβ εμφανίζεται και cos ευεργέτηβ του ΚΙΝ.ΑΛ.,

Τ

xcopous, κάτι που pmcos απαγορεύεται,
ενώ προβλέπονται και πρόστιμα. Οι ευ
ρισκόμενοι στον ίδιο χώρο με τον «αψύ
Σφακιανό» γίνονται εκ των πραγμάτων

ημειώνουμε ότι εκτόβ από το πλήγμα στο εν γένει
δημοκρατικό ήθθ8 ms Αριστερόβ και την πολιτική

αφού η Χαριλάου Τρικούπη έχει κάνει σημαία το «Πολάκειον
Ayos» για να καταδείΕει αφενόβ την αναγκαιότητα να καταδι

Σ

ζημία στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκηβ βλάπτει πρωτίστου τον

παθητικοί καπνιστέβ με βλαβερά αποτελέσματα για τηνυγεία

καστεί πολιτικά και εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου για να
επιστρέφουν οι ψηφοφόροι του πρώην ΠΑΣΟΚ στα... πάτρια
πρωθυπουργό. Ο ΑλέΕηβ Tainpas όχι μόνο δεν απομάκρυνε
από την κυβέρνηση τον Πολάκη, onois του εισηγήθηκαν
εδάφη.

tous. Ο πρωθυπουργόβ δεν κινδυνεύει opcos από το κάπνισμα

ορισμένοι, αλλά ούιε καν τον αποδοκίμασε έστω με κάποια

του ΠιΠί, oncos αποκαλούν από τα αρχικά του ονόματόβ του
τον υφιστάμενο του υπουργού Υγείαβ Ανδρέα Ξανθού. Κιν

έμμεση δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη
Τζανακόπουλου. Αυτό έχει cos αποτέλεσμα η ταύτιση του

δυνεύει από τον ίδιο τον Πολάκη. Ο «Παυλάραβ» βλάπτει
σοβαρά την -πολιτική και κυβερνητική- υγεία του Αλέ£η

πρωθυπουργούμετονυπουργό, που επιχειρεί η αντιπολίτευ

χουμε και λέμε: Βοήθεια στη Ν.Δ. με την αλλαγή ατζέ-

Ε

vras, πλήγμα στο Kupos του πρωθυπουργού από την
ταύπσή του με τον «βασιβουζούκο» υπουργό, μπουρλότο στη γέφυρα με την Κεντροαριστερά. Δεν είναι και λίγα.

Τσίπρα. Με τη συμπεριφορά και ns δηλώσει του. Μάλιστα,

ση, να βρίσκει ευήκοα ώτα στο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο
στην πλειονότητά του έχει μόνο αισθήματα συμπάθειαβ npos

η τελευταία απρέπεια του ΠιΠί, η επίθεση στον υποψήφιο

τον «μαχητή ins zcons», oncos σε ανύποπτο χρόνο είχε χαρα

Δεν είναι όμωβ μόνο αυτά. Η συνέχιση ins napapovns Πολά
κη στο υπουργικό σχήμα, παρά ns επαναλαμβανόμενεβ χο
ντράδες του, φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση και τον

ms Ν.Δ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ενδέχεται, λένε ορισμένοι
που ασχολούνται με ns μετρήσει ms koivtis γνώμηβ, να
αποδειχθεί και η ταφόπλακα στην προσπάθεια που καταβάλ

κτηριστεί ο ΑμεΑυποψήφιοβ ins Ν.Δ. Κυμπουρόπουλοβ, ενώ
για τον Πολάκη, αν πάρουμε cos μέτρο ns αναφορέβ στα μέσα
κοινωνικήβ δικιύωσηβ, μόνο ο... εΕοστρακισμόβ είναι αυτό που

πρωθυπουργό απέναντι στην κοινωνία. Είναι (popes που οι
πολίτες ψάχνουν να βρουν ρωγμέβ στο ήθο8 και το ijcpos των
κυβερνητικών στελεχών και των πεπραγμένων tous προκει-

λουν ΜαΕίμου και Κουμουνδούρου να περιοριστεί η δημοσκοπική υπεροχή ms Ν.Δ. στην ευρωκάλπη.
Η δήλωση Πολάκη δεν ήταν απλώβ άστοχη, ατυχήβ ή

του πρέπει. Η ταύτιση λοιπόν πρωθυπουργού και αναπληρω
τή υπουργού Υγείαβ είναι ό,τι mo καταστροφικό θα μπορούσε
να συμβεί στον ΑλέΕη Τσίπρα έναν μήνα πριν από tis ευρω-

μένου να εκδηλώσουν τη γενικότερη δυσφορία tous για tis
ακολουθούμενεβ πολιτικέ^. Και η περίπτωση Πολάκη, onois

αχρείαστη, oncos είπαν όλοι -με μόνη εΕαίρεση τον Γιώργο
Κυρίτση- οι βουλευτέβ και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΆ. Ηταν το

παϊκέβ και αυτοδιοικητικέβ εκλογέβ. Και είναι πολλοί αυτοί
που απορούν με τον ΑλέΕη. Πώβ είναι δυνατόν, λένε, να δι
στάζει μπροστά στον Πολάκη, ο άνθρωποβ που «καθάρισε»

η καλύτερη ρωγμή για να εκδηλωθεί η δυσαρέσκεια των
πολιτών. Αυτό μάλιστα που φοβούνται περισσότερο στον
ΣΥΡΙΖΑ είναι pirnois η ρωγμή Πολάκη μετατραπεί και σε

tous πάντεβ, από τον Αλέκο Αλαβάνο μέχρι τη Ζωή Κωνστα-

επεσήμανε και ο προϊστάμενέ του

εκείνη την «ενοχική ευκαιρία» που, onois λέγεται, αναζητούν
αρκετοί προοδευτικοί ψηφοφόροι,
μεταΕύ των οποίων και σημαντικό πο

ΠιΠί, Ανδρέαβ Εανθόβ, ο Πολάκηβ «έδω
σε τη δυνατότητα σε μια περίοδο που
φαινόταν η Ν.Δ. να είναι στριμωγμένη

σοστό οπαδώντου ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου
να αποστασιοποιηθούν πολιτικά και να
στείλουν μέσω ins κάλπηβ μήνυμα

καλύτερο δώρο που θα μπορούσε κάποιΟΒ να προσφέρει στην
αΕιωματική αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στον αρχηγό ins
Κυριάκο Μητσοτάκη. Oncos πολύ ορθά

επικοινωνιακά για κρίσιμα θέματα ins
Koivcovuais ατζέντα s ms να αντεππεθεί,
να δημιουργήσει πολιτικό θόρυβο και να
αλλάΕει λίγο το πολιτικό κλίμα». Πάντωβ,
αυτή ητάσητου Πολάκη, κάθε φορά που
η Ν.Δ. είναι στριμωγμένη, να προσφέρει
με τη συμπεριφορά Karas δηλώσει του
βοήθεια στον συντοπίτη του Μητσοτά
κη, κάνει πολλούβ στον ΣΥΡΙΖΑ να ανα
ρωτιούνται αν ο βούλεσαι Χανιών είναι
πολιτικά o&ivous. Και αναφέρονται στην
αντιληπτική ικανότητα του ΠιΠί, επειδή

ΠΟΛΑΚΕΙΟΝ
ΑΓΟΣ

παραδέχονται και νουνεχείβ κυβερνητικοί παράγοντεβ, είναι

του
Νίκου Φελέκη
felnicos@matrix24.gr

Λίγο πριν από tis KciAnssTou Μα'ίου, τα αποτελέσματα του
αντιαισθητικού και ρατσιστικού λόγου του τσάμπα μάγκα
υπουργού μπορεί να αποδειχθούν ολέθρια τόσο
για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό...

απαρέσκειαβ για ns επιλογέβ και την
πορεία ins κυβέρνησηβ. Auios είναι και
ο λόγοβ που σημαντικά κυβερνητικά και
κομματικά στελέχηπου απορούνμετην
ανοχή που επιδεικνύει ο πρωθυπουργόβ
στο «μπουλντόγκ»του, onois αποκαλούν
με αρκετή δόση ειρωνείαβ τον ΠιΠί.
ο γεγον08 ότι σχεδόν όλοι στον
ΣΥΡΙΖΑ αποδοκιμάζουν τον

Τ

Πολάκη και παρ’ όλα αυτά το
αυτί του ΑλέΕη Τσίπρα δεν ιδρώνει
προκαλεί όΕυνση και τριβέβ και στο

δεν θέλουν να σκεφτούν ότι είναι δυνα
τόν έναβ -έστω κατά το παρελθόν- ούλτρα αριστερόβ να γίνεται συνειδητά

εσωτερικό του κυβερνώντο8 κόμματοβ.
Γία tous περισσότεροι^ αυτή την περί

αρωγόβ ins συντηρητικήβ παράταδιβ και
ενόβ (κέντρο) δεΕιού πολιτικού, oncos ο
Κυριάκοβ.
νεΕαρτήτωβ προθέσεων ή ψυχαναλυτικών ερμηνειών,

που μετεκλογικό μπορεί να βάλει φωπά
σε ΜαΕίμου και Κουμουνδούρου εάν
το αποτέλεσμα ms κάλπη8 είναι τόσο

Α

το σίγουρο είναι ncos από την επίθεση του Πολάκη

οδο συσσωρεύεται το εύφλεκτο υλικό

ντοποΰλου και από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη μέχρι τον
Γιάνη Βαρουφάκη. Και απορούν διπλά ncos ο πολπικόβ που

στον Κυμπουρόπουλο ευνοείται η Ν.Δ. και βλάπτεται
ήρθε σε ρήΕη με οποιονδήποτε και οτιδήποτε έμπαινε εμπό
ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που η Ν.Δ. ήταν από κάτω, αναγκασμένη να
διο στην ανέλι&ι και την επικράτησή του στην πολιηκή και

δυσμενέβ όσο προφητεύουν οι περισσότερεβ δημοσκόπησες.
Γι’ αυιό και δεν κατανοούν τη στάση του Τσίπρα έναντι του
Πολάκη.

τον δημόσιο βίο, τώρα να συμβιβάζεται με έναν «τζάμπα

Τέλθ8, αΕίζει να αναφέρουμε ότι σε πολιτικού8 παράγοντεβ
με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία και θητεία σε κυβερνη

ματα, το δώρο Χριστουγέννων, ns απολύσει στο Δημόσιο, με

μάγκα» υπουργό, ο onoios αποδεδειγμένα τον ζημιώνει, ενώ

τικά πόστα προκαλεί κατάπληΕη το γεγονόβ όπ ο Tainpas δεν

ns δηλώσει του ΠιΠί βρέθηκε από πάνω καταγγέλλονταβ το
ήθοβ και το ijcpos ins διακυβέρνησή του ΣΥΡΙΖΑ. Κερδισμέ-

ταυτοχρόνου πριμοδοτεί και τον βασικό του πολιτικό αντίπα
λο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τη Φώφη Γεννήματα,

προστατεύει το αρχηγικό του imperium. Οταν, λένε, ο γραμματέαβ του κόμματόβ σου (Σκουρλέτηβ) είναι έΕαλλοβ με τον

vos από την αιφνίδια αλλαγή ms ατζένταβ είναι ο Μητσοτάκηβ

με την οποία, την επομένη των εκλογών θα συγκρουστεί για

Πολάκη, όταν ο κοινοβουλευτικά σου εκπρόσωποβ (Φίληβ),

και χαμένοβ ο Tainpas. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί κοινό
τόπο και το παραδέχονται ακόμη και οι πιο στενοί συνεργάτεβ

την επικράτηση στον χώρο ins Κεντροαριστεράβ.
Και η δυσκολία επικρατήons στην Κεντροαριστερά είναι

ο unoupyos σου επί των Οικονομικών και ηγέτηβ ms αριστεpns πτέρυγαβ του κόμματόβ σου (Τσακαλώτοβ), ο unoupyos

του Τσίπρα. Μάλιστα, και ο ίδιοβ ο πρωθυπουργόβ όταν κα

το τρίτο εμπόδιο που βάζει ο Πολάκηβ στον Τσίπρα. Ακόμη

Υγείαβ και προϊστάμενοβ του Πολάκη (Ξανθόβ), όταν όλοι

τάλαβε τη ζημία που υφίστανται ο ίδιοβ, η κυβέρνησή του και
το κόμμα του, έσπευσε, κατόπιν npoiponns και του επιτελεί
ου του, να ζητήσει από τον «αψύ Σφακιανό» να προβεί σε
διορθωτική δήλωση. Μόνο που η διόρθωση αποδείχτηκε
εΕίσου προβληματική με την αρχική τοποθέτηση, αφού, εκτόβ

και όσοι από τον χώρο του πρώην ΠΑΣΟΚ, tos ΔΗΜ ΑΡ. και
των άλλων σχημάτων tos Αριστερ05 και του Κέντρου θα ήθε

αυτοί αδειάζουν τον ΠιΠί δεν μπορεί ο επικεφαλήβ ms κυ
βέρνησή και του κόμματοβ να τον χαρακτηρίζει απλώβ «αψύ
Σφακιανό». Οταν ο apxnyos καλύπτει τον Πολάκη και όλοι -με
μόνη εΕαίρεση έναν βουλειπή (Γ. Kupnons) - βγαίνουνκαι τον
καταχερίζουν, τότε αυτό που κάνουν είναι να αμφισβητούν

δίνει διευκρινίσει για το τι θα κάνει με τα κοινωνικά επιδό

λαν να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ αισθάνονται άβολα με τη συμπερι

των άλλων, δεν περιείχε καν το αυιονόητο: τη δημόσια συγ

φορά του αναπληρωτή υπουργού και τα λεγόμενό του. Δεν
είναι μόνο η απαΕία npos ένα άτομο με αναπηρία. Είναι και
οι αλαζονικέ8 δηλώσει του ΠιΠί για... όλουβ που tous έχει,

γνώμη. Η οποία, oncos σωστά είπε και η βούλεσαι του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνϊτου, χρειάζεται γενναιότητα ijmxiis, την

auras μόνοβ του και όλοι οι άλλοι μαζί. Είναι οι συνεχείβ και
υπερφίαλεβ αναφορέβ σε σκάνδαλα (Novartis, ΚΕΕΛΠΝΟ,

δύναμη του αρχηγού, τα πράγματα, onois συνομολογεί και
στέλεχοβ ins ομάδα8 των «53+», δεν μπορεί να είναι καλά για

οποία npocpavcos και δεν διαθέτει ο ΠιΠί, αφού oils μετέπει-

Στουρνάραβ κά.) που τουλάχιστον μέχρι τώρα οι αποκαλύψειβ

την κυβέρνηση και το κόμμα του. Και αν πριν από μερικούβ

τα αναρτήσειβ που έκανε στο Facebook προσπαθεί να υπεκφύγει είτε επιτιθέμενοβ στη Ν.Δ., είτε λέγονταβ ότι δεν θα
μαλώσει με tous ouvipocpous του για το ήθθ8 tos Αριστεράβ.

βρίσκονται σε προφανή δυσαρμονία με tous υψηλούβ καταγγελτικού8 τόνουβ που έχει υιοθετήσει ο «αψύβ Σφακιανόβ». Η
συμπεριφορά και οι δηλώσειβ του ΠιΠί Ξεθεμελιώνουν ακόμη
και τη γέφυρα με τον ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρούν να στήσουν

μήνεβ η συμπεριφορά και οι δηλώσει του «Παυλάρα» μπορεί
να μην προκαλούσαντόσο μεγάλη ζημία στην κυβέρνηση,

H0os το οποίο όμωβ καταρράκωσε, oncos διατείνονται σχεδόν
όλοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με πρώτο και καλύτερο
τονπρώηνυπουργό Παιδείαβ και κοινοβουλευτικό εκπρόσω

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διάφορα στελέχη ins Κεντροαριστεράβ. «Κανένας σοβαρός
άνθρωπος -και ιδιαίτερα οι δικαιωματιστές- δεν μπορεί», pas

και ευθέωβ το αρχηγικό imperium. Και όταν αμφισβητείται η

τώρα, που βρισκόμαστε λίγο πριν από tis κάλπε8 του Μα'ίου,
τα αποτελέσματα του αντιαισθητικού και ρατσιστικού λόγου
του φουμαδόρου υπουργού μπορεί να αποδειχθούν ολέθρια
τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό...
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 παίρνουν πολλά αντιβιοτικά εμφράγματα και
εγκεφαλικά Οι γυναίκες που πιο ευάλωτες σε
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Επιφάνεια:

368.19 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

60

1

ΕΡΕΥΝΑ

Οι γυναίκες που παίρνουν πολλά αντιβιοτικά
πιο ευάλωτες σε εμφράγματα και εγκεφαλικά
Οι γυναίκες που παίρνουν για μεγάλες χρονικές περιό
δους αντιβιοτικά, είναι πιο πιθανό να πάθουν έμφραγμα ή
εγκεφαλικό, σύμφωνα με νέα αμερικανική επιστημονική
έρευνα.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κυρίως οι γυναίκες άνω
των 60 ετών, αλλά και εκείνες της μέσης ηλικίας 40-59
ετών, που έπαιρναν αντιβιοτικά για πάνω από δύο μήνες,
είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής νόσου και εμφράγ
ματος. Το εύρημα αυτό όμως δεν επιβεβαιώθηκε για τις
γυναίκες 20 έως 39 ετών.

Σε ποιες ηλικίες είναι μεγαλύτερος
ο κίνδυνος
Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες (άνω
των 60 ετών) έχουν 32% μεγαλύτερη πιθανότητα να πά
θουν έμφραγμα, αν παίρνουν αντιβιοτικά για περισσότε
ρους από δύο μήνες. Ο αντίστοιχος κίνδυνος για τις γυ
ναίκες μέσης ηλικίας (40-59 ετών) είναι αυξημένος κατά
28%. Στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ τρεις στις 1.000 γυ
ναίκες θα εμφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο, ο αριθμός
τους διπλασιάζεται (έξι στις 1.000), αν παίρνουν αντιβιοτι
κά για πάνω από δύο μήνες.
Στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Euro
pean Heart Journal" της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολο
γίας, έλαβαν μέρος 36.429 γυναίκες και χρησιμοποιήθη
καν δεδομένα από το 2004 έως το 2012. Οι συμμετέχου-
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σες συμπλήρωναν κάθε δύο χρόνια ένα ερωτηματολόγιο
για τη χρήση αντιβιοτικών σε διαφορετικές χρονικές πε
ριόδους της ζωής τους.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αλλαγής στο μικροβιακό περιβάλλον
του εντέρου και της φλεγμονής, και της στένωσης των
αρτηριών που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακό ή εγκεφα
λικό επεισόδιο.
Επομένως, εφόσον τα αντιβιοτικά είναι ο πιο κρίσιμος
παράγοντας για την αλλαγή της ισορροπίας των μικροορ
γανισμών στο έντερο, οι ερευνητές αποφάσισαν να θέ
σουν επί τάπητος το ζήτημα της σχέσης των αντιβιοτικών
με το έμφραγμα και το εγκεφαλικό.
"Τα αντιβιοτικά μεταβάλλουν την ισορροπία του μικροπεριβάλλοντος στο έντερο, καταστρέφοντας τα ’καλά’
προβιοτικά βακτήρια και αυξάνοντας τον επιπολασμό των
ιών, των βακτηρίων ή άλλων μικροοργανισμών που μπο
ρούν να προκαλέσουν ασθένειες", ανέφερε ο επικεφαλής
της έρευνας, καθηγητής Λι Κι, διευθυντής του Ερευνητι
κού Κέντρου Παχυσαρκίας του Πανεπιστημίου Τουλέιν
στη Νέα Ορλεάνη και αναπληρωτής καθηγητής διατρο
φής στο Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στη Βοστόνη.
Οι ερευνητές τόνισαν πάντως ότι δεν πρέπει να παραβλέπεται η πιθανότητα οι γυναίκες που εμφανίζουν εν τέλει καρδιαγγειακά νοσήματα, να έχουν χρειαστεί γενικά
στη ζωή τους πιο πολλά αντιβιοτικά. Ενδέχεται επομένως

η συσχέτιση αντιβιοτικών και καρδιαγγειακής νόσου να
αφορά τη συνολική συσσώρευση των αντιβιοτικών και όχι
το χρόνο της χρήσης τους.
Ο καθηγητής Κι δήλωσε ότι "η μελέτη δεν μπορεί να
αποδείξει ότι τα αντιβιοτικά προκαλούν καρδιακή νόσο
και εγκεφαλικό επεισόδιο, μόνο ότι υπάρχει μια συσχέτι
ση μεταξύ τους. Είναι πιθανό ότι οι γυναίκες που ανέφε
ραν μεγαλύτερη χρήση αντιβιοτικών, έχουν έρθει συχνό
τερα αντιμέτωπες με ασθένειες που απαιτούν αντιβιοτικά
για την αντιμετώπιση τους, οπότε ενδέχεται να είναι η
συσσώρευση ο καθοριστικός παράγοντας".
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αντι
βιοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απο
λύτως αναγκαία. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σωρευτικές ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όσο λιγότερο τα χρη
σιμοποιούμε, τόσο το καλύτερο.
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 Παράταση έως 3 Μάΐου στις αιτήσεις για τις 1.116
μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

373.94 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ
semmanoilidou@e-typos.com

Σελ.:

Αρθρογράφος:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

30-04-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

Από 3 Ιουνίου για ΥΕ

Παράταση έως 3 Μάΐου
στις αιτήσεις για τις 1.116
μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκ
παίδευσης η προθεσμία αιτήσεων άλ
λαξε και θα ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου
ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της
αίτησης κρίνεται με βάση την ημερο
μηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της
στο ΑΣΕΠ. Συνολικά θα προσληφθούν
1.116 μόνιμοι υπάλληλοι σε νοσοκο
μεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώ
ρας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα
προσληφθούν είναι: ΠΕ Διοικητικού,
ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιών,
ΠΕ Χημικών, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων
Υγείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού,
ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ και
ΔΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Φυσιοθερα
πευτών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ

Γραμματέων, ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου, ΥΕ Βοηθητικού
Υγειονομικού προσωπικού κ.ά.
Θα απασχοληθούν 110 άτομα
από την κατηγορία ΠΕ, 459 από
την κατηγορία ΤΕ, 381 από την
κατηγορία ΔΕ και 166 από την κα
τηγορία ΥΕ. Οι υποψήφιοι, οι
οποίοι κατέχουν τα γενικά
και απαιτούμενα προσόντα
των ηροκηρυσσόμενων
θέσεων, πρέπει να συ
μπληρώσουν και να
υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο
ΑΣΕΠ, αποκλειστικά

αράταση μέχρι την 3η Μαΐου έδωσε το ΑΣΕΠ μετά
από χιλιάδες παράπονα
υποψηφίων που προσπα
θούσαν να κάνουν αίτηση μέσω της
ηλεκτρονικής σελίδας του ΑΣΕΠ και
δεν μπορούσαν λόγω υπερφόρτωσης
δικτύου. Υπενθυμίζεται ότι η παράτα
ση αυτή ισχύει για τους υποψήφιους
των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Π
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μέσω του διαδικτυακού του
τόπου (www.asep.gr). Κάθε
υποψήφιος μπορεί να υπο
βάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατη
γορίας προσωπικού (Π.Ε. ή
Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή
περισσοτέρων της μιας αι
τήσεων για θέσεις της
ίδιας προκήρυξης ή η
σώρευση θέσεων
διαφορετικών
κατηγοριών
προσωπικού
συνεπάγεται
αυτοδικαίως τον

αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.

Ηλεκτρονικά
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν-υποβάλουν αποκλειστικά
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του δι
αδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.
asep.gr) αίτηση συμμετοχής. Για την
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων
συμμετοχής στην προκήρυξη απαραί
τητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη
διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες», η οποία πραγματοποιεί
ται με: Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω

ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συ
μπληρώνονται αυτόματα) ή Εγγραφή
Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση
των προσωπικών στοιχείων από τους
υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρη
σιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης,
οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσο
δο Μέλους». Οι υποψήφιοι που είναι
ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην
«Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα
Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυν
ση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά
σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον
κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες
-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». ■
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 Αδέσποτη σφαίρα έστειλε 8χρονη στην Εντατική!
Πηγή:

ESPRESSO

Επιφάνεια:

308.16 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

1,5

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

30-04-2019

Κυκλοφορία:

8330

1

ΦΩΤΟ: TVSTAR.GR

Αδέσποτη σφαίρα
έστειλε δχρονη
στην Εντατική!

ΠαΑεύει για τη ζωή ms
δχρονη που τραυματίστηκε
από αδέσποτη σφαίρα
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
δίνει η δχρονη Αλεξία, που ανή
μερα την Κυριακή του Πάσχα
τραυματίστηκε από αδέσπο
τη σφαίρα στο κεφάλι, ενώ βρι
σκόταν στην αυλή του σπιτιού
της, στις Θεσπιές Θηβών.
Το άτυχο κοριτσάκι νοση
λεύεται διασωληνωμένο στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπεί
ας του Νοσοκομείου Παίδων
«Αγλαΐα Κυριάκού», μετά τη
χειρουργική επέμβαση στην
οποία υπεβλήθη τη νύχτα της
Κυριακής προκειμένου οι για
τροί να αφαιρέσουν το βλήμα
από το κρανίο του.
Το κρίσιμο 48ωρο από την
επέμβαση δεν έχει ακόμη παρέλθει και προτεραιότητα των
γιατρών είναι να σταθεροποιη
θεί αιμοστατικά. Οι γονείς της,
που βρίσκονται νυχθημερόν
στο πλευρό της, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον Θεό,
ώστε να κάνει το θαύμα του για
το 8χρονο αγγελούδι. Το άτυχο
κοριτσάκι βρισκόταν στον κή
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πο του σπιτιού του, παίζοντας
αμέριμνο, όταν ξαφνικά σωριά
στηκε στο έδαφος. Εντρομοι οι
συγγενείς είδαν το αίμα να τρέ
χει από το κεφάλι του και αμέ
σως το μετέφεραν στο Νοσοκο
μείο Θήβας. Από εκεί έγινε δι
ακομιδή του στο Νοσοκομείο
Χαλκίδας και στη συνέχεια, λό
γω της κρίσιμης κατάστασής
του, μεταφέρθηκε στην Αθήνα.
Την ίδια ώρα, «στοίχημα»
για τις Αρχές αποτελεί ο εντοπι
σμός και η σύλληψη των υπαιτί
ων για το τραγικό συμβάν. Ηδη
η σφαίρα που αφαιρέθηκε από
το κρανιά της δχρονης μεταφέρ
θηκε χθες στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., με
τις πληροφορίες να κάνουν λό
γο για βλήμα από πυροβόλο
όπλο.
Παράλληλα, άνδρες της
Ασφάλειας Λιβαδειάς παίρ
νουν καταθέσεις από κατοί
κους στις Θεσπιές, προκειμενου να εξακριβώσουν από ποια
σπίτια ακούστηκαν μπαλοθιές.
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 Γιώργος Σκέντος: Για μια Θεσσαλονίκη της
πρόληψης και της υγείας
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιφάνεια:

289.27 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,8

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

0

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΝΤΟΣ

0 καρδιολόγος
υποψήφιος με
τη Νοτοπούλου

Με στόχο μια Θεσσαλονίκη που
θα εστιάσει στα θέματα υγείας
και συγκεκριμένα στην πρόληψη,
ο Γιώργος Σκέντος «κατεβαίνει»
με τη Θεσσαλονίκη - Μαζί για
το δήμο Θεσσαλονίκης. ΣΕΛ 8

Γιώργος Σκέντος: Για μια Θεσσαλονίκη
της πρόληψης και της υγείας
Στόχος να μπουν στη πρώτη γραμμή τα θέματα υγείας στο δήμο Θεσσαλονίκης
Γράφει ο Γιώργος Σκέντος, Καρδιο
λόγος, Υποψήφιος δημοτικός σύμβου
λος για το Δήμο Θεσσαλονίκης, με το
συνδυασμό «Θεσσαλονίκη-Μαζί» με
επικεφαλής την Κατερίνα Νοτοπού
λου.
Προχωράμε μαζί για την πρόληψη
στην υγεία. Για να μην τρέχουμε πίσω
από την αρρώστια, αλλά να προλαβαί
νουμε την αρρώστια. Μαζί για μια πόλη
με αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και ποιότη
τα ζωής. Το σύστημα υγείας που επικρα
τεί σήμερα είναι σύστημα αντιμετώπισης
της ασθένειας και όχι σύστημα υγείας.
Γιατί η προώθηση της υγείας δεν περιο
ρίζεται μόνο στην αντιμετώπιση της
ασθένειας αλλά και στην αντιμετώπιση
των παραγόντων που μας οδηγούν σε αυ
τήν. Η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες
θέσεις στην παχυσαρκία ενηλίκων και
παιδιών, στο κάπνισμα, στα καρδιαγγειακά νοσήματα (εμφράγματα - εγκεφαλι
κά), τα τροχαία ατυχήματα.
Το κυρίαρχο μοντέλο που βάζει στο
επίκεντρο την ασθένεια ουσιαστικά αδια
φορεί για τα κοινωνικά αίτια της αρρώ
στιας και για τους παράγοντες κινδύνου
για την αρρώστια, όπως η ανεργία, η ερ
γασιακή ανασφάλεια, η φτωχοποίηση, ο
κοινωνικός αποκλεισμός, η έλλειψη
αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης, δια
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βίωσης και υγιεινής, τα εργατικά ατυχή
ματα, τα τροχαία ατυχήματα, την ατμο
σφαιρική ρύπανση.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το σύγχρο
νο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
σχετίζεται έντονα με τις ασθένειες της
εποχής μας, όπως η υπέρταση, ο σακχα
ρώδης διαβήτης, τα εμφράγματα, τα εγ
κεφαλικά, ο καρκίνος, οι ψυχικές διατα
ραχές.
Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια στροφή
στη φιλοσοφία του συστήματος υγείας.
Από το μοντέλο που έχει ως επίκεντρο το
νοσοκομείο και την αντιμετώπιση της
ασθένειας πρέπει να περάσουμε στο μον
τέλο που έχει επίκεντρο την πρόληψη.

Να ρίξουμε το βάρος στην αγωγή κα
προαγωγή της υγείας.
Η νέα δημοτική αρχή πρέπει να στηρί
ξει τη μεταρρύθμιση που γίνεται στη\
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τη δη
μιουργία των τοπικών Μονάδων Υγεία<
(Τ.Ο.Μ.Υ.) και των Κέντρων Υγείαί
Αστικού Τύπου. Να αναλάβει πρωτοβου
λίες για δράσεις πρόληψης και ενημέρω
σης των πολιτών. Να προχωρήσει σττ
δημιουργία ειδικών ιατρείων εμβολια
σμών - παχυσαρκίας και διακοπής τοι
καπνίσματος, αλλά και για τη στήριξι
ευπαθών ομάδων.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια θα δώσα
όλες μου τις δυνάμεις.
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 Ελλάδα - Η χώρα με τα περισσότερα φαρμακεία στην
Ευρώπη
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιφάνεια:

341.53 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

>:ro πεζοαρομιο

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

0

Ελλάδα ■ Η χώρα με τα περιοοότερα φαρμακεία στην Ευρώπη

«Πρωταθλήτρια» στον αριθμό φαρμακείων
σε αναλογία με τον πληθυσμό αναδεικνύεται η
Ελλάδα, κατέχοντας την υψηλότερη θέση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με με
γάλη διαφορά από την Κύπρο και τη Μάλτα,
που βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση
αντίστοιχα.
Όπως σημειώνεται στη μελέτη για τη "Φαρ
μακευτική αγορά στην Ελλάδα: γεγονότα και
στοιχεία 2018" του ΙΟΒΕ, που έγινε με τη συI νεργασία της επιτροπής τεκμηρίωσης του Συν
δέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλά
δος, η πυκνότητα των φαρμακείων στην Ελλάδα
είναι η υψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών
της Ε.Ε. 28, καθώς αντιστοιχούν 97 φαρμακεία
ανά 100.000 κατοίκους για το 2017, όταν ο αντί
στοιχος μέσος όρος στην ΕΕ 28 είναι 31 φαρ
μακεία ανά 100.000 κατοίκους.
Στις επόμενες θέσεις μετά την πρώτη τριάδα
βρίσκονται η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Ισπα
νία, η Λετονία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Κοντά
στον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Γαλλία και η Ιταλία,
ενώ στις χώρες με τη μικρότερη αναλογία φαρμακείων και κατοίκων είναι η Δανία, η Ολλανδία,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία.
Στην ελληνική αγορά, η υψηλότερη συγκέ
ντρωση παρατηρείται στην Αττική. Σύμφωνα με

τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη,
στην Ελλάδα το 2017 λειτούργησαν 10.420
φαρμακεία, εκ των οποίων τα 3.739 φαρμακεία

(36%) είχαν έδρα στην Αττική. Ο αριθμός τους
είναι στα ίδια επίπεδα με το 2012, ενώ το 2013
καταγράφεται το υψηλότερο νούμερο.
Παράλληλα, ο αριθμός των φαρμακαποθη
κών αυξήθηκε από 120 το 2016 σε 128 τη χρο
νιά που ακολούθησε.
Σε ότι αφορά τις πωλήσεις, το 2017 οι πωλήσεις φαρμάκων σε φαρμακεία και φαρμακαπο
θήκες (σε αξία) υπολογίζονται σε 4 δισ. ευρώ,
μειωμένες κατά 1,8% σε σχέση με το 2016, σε
αντίθεση με τις πωλήσεις στα νοσοκομεία και
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που διαμορφώθηκαν
στα 1,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης
του 1,9%.
Από το σύνολο των πωλήσεων, το 68,8% διοχετεύθηκε στις φαρμακαποθήκες και τα φαρ
μακεία, ενώ το υπόλοιπο 31,2% στα νοσοκομεία
και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Όσον αφορά
στον αριθμό των συσκευασιών σημειώθηκε άνο
δος κατά 2,7% σε σχέση με το 2016, στις 562,1
εκατ. συσκευασίες, με αύξηση κατά 2,9% στα
φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες και αύξηση
1,7% στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟ-

ΠΥΥ.

Γ
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 Δυο νέοι υπερσύγχρονοι αξονικοί τομογράφοι στα Γ
Γιάννενα
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιφάνεια:

547.97 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

0

1

ΥΓΕΙΑ

Δυο νέοι υπερσύγχρονοι αξονικοί
τομογράφοι στα Γιάννενα
Ένας από τους πέντε αξονικούς 64 τομών θα ενισχύσει
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και ένας
από τους αξονικούς 32 τομών το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»
Δεκαεννέα υπερσύγχρονοι αξονικοί τομογράφοι θα εγκατα
σταθούν τους επόμενους μήνες σε αντίστοιχο αριθμό νοσοκο
μείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Τις προγραμματικές συμβάσεις για την προμήθεια των 19 αξο
νικών που θα καλύψουν τις ανάγκες νοσοκομειακών μονάδων σε
όλη την χώρα, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύ
λος Πολάκης.
Ένας από τους πέντε αξονικούς 64 τομών θα ενισχύσει το Πα
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και ένας από τους αξονικούς
32 τομών το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
Με τη νέα αυτή μαζική προμήθεια των σύγχρονων ιατρικών μη
χανημάτων αναβαθμίζεται συνολικά η διαγνωστική και θεραπευ
τική επάρκεια του δημόσιου συστήματος Υγείας πανελλαδικά, ενώ
μειώνεται δραστικά - σε κάποιες περιπτώσεις εκμηδενίζεται σχε
δόν - ο απαιτούμενος χρόνος της εξέτασης/θεραπείας και κατ’ επέ
κταση και της επίπονης διαδικασίας που υφίστανται οι ασθενείς
Αναλυτικά, πέντε νοσοκομεία (ΓΝΑ Γεννηματάς, ΓΝΑ Σισμανόγλειο, ΓΝΕ Θριάσιο, ΓΝΘ Παπανικολάου και ΠΓΝ Ιωαννίνων) θα πα
ραλάβουν αξονικούς τομογράφους 64 τομών, ενώ τα υπόλοιπα
(Πύργου, Καρπενησιού, Κυθήρων, Κέρκυρας, Νάουσας, ΨΝΑ, ΝΜ
Γεννηματάς, Χατζηκώστα Ιωαννίνων, Σητείας, Μεσολογγίου, Διδυ
μοτείχου, Άργους, ΚΥ Κω και Αμ. Φλέμινγκ) θα αποκτήσουν τομο
γράφους CT 16ΤύπουΑ(32 τομών) και CT 16 Τύπου Β (Ιθτομών).
«Με τη νέα αυτή μαζική προμήθεια των σύγχρονων ιατρικών μη
χανημάτων αναβαθμίζεται συνολικά η διαγνωστική και θεραπευ
τική επάρκεια του δημόσιου συστήματος Υγείας πανελλαδικά, ενώ
μειώνεται δραστικά - σε κάποιες περιπτώσεις εκμηδενίζεται σχε
δόν - ο απαιτούμενος χρόνος της εξέτασης/θεραπείας και κατ’ επέ
κταση και της επίπονης διαδικασίας που υφίστανται οι ασθενείς»,
τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.
Ο διεθνής διαγωνισμός, όπως αναφέρθηκε, διεξήχθη από το Σι-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο με πιλοτικό τρόπο σε σχέση με τις
μέχρι σήμερα διαδικασίες προμηθειών, διήρκησε μόλις 18 μήνες.
Το τελικό συνολικό τίμημα που προέκυψε για την προμήθεια, εγκα
τάσταση, συντήρηση/τεχνική κάλυψη για 5 χρόνια και εκπαίδευση
του προσωπικού, ανέρχεται στο ποσόν των 8.600.000 ευρώ περί
που, από μια διπλάσια σχεδόν προϋπολογισμένη δαπάνη που εκτιμήθηκε αρχικά.
Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη μεγάλη εξοικονόμηση για τους
δημόσιους πόρους, επισήμανε ο Π. Πολάκης και πρόσθεσε πως τα

μηχανήματα θα πληρωθούν στις προμηθεύτριες εταιρείες από τα
Νοσοκομεία που θα τα υποδεχτούν, αξιοποιώντας τους πόρους
που μεταφέρονται σε αυτά από τον ΕΟΠΥΥ.
Υπενθυμίστηκε δε ότι η ενίσχυση που δέχεται το δημόσιο σύ
στημα Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ φέτος, έχει υπερβείτα 670 εκ. ευρώ
έναντι των 50 εκ. ευρώ που ήταν το 2015. Οι 3 εταιρείες που προκρίθηκαν από τον διαγωνισμό (General Electric, Siemens, «Πρώ
τον»), δεσμεύτηκαν για ταχύτατες διαδικασίες παράδοσης και
εγκατάστασης των μηχανημάτων μέσα στο καλοκαίρι 2019.
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 Ακόμα πιο σύγχρονος εξοπλισμός στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιφάνεια:

228.47 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

9

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

0

1

ΝΕΟΙ ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΧΑΤΖΗΚΟΣΤΑ

Ακόμα πιο σύγχρονος εξοπλισμός σια νοσοκομεία
εκαεννιά υπερσύγχρονοι αξονικοί
τομογράφοι θα εγκατασταθούν
τους επόμενους μήνες σε αντί
στοιχο αριθμό νοσοκομείων του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.

Δ

TOU ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Ένας από τους πέντε αξονικούς 64 το
μών θα ενισχύσει το Πανεπιστημιακό Νο
σοκομείο Ιωαννίνων και ένας από τους
αξονικούς 32 τομών το Νοσοκομείο Χα
τζηκώστα.
Τις προγραμματικές συμβάσεις για την
προμήθεια των 19 αξονικών που θα καλύψουν τις ανάγκες νοσοκομειακών μο
νάδων σε όλη την χώρα, υπέγραψε την
Μ. Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας, Παύλος Πολάκης.
«Με τη νέα αυτή μαζική προμήθεια των
σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων ανα
βαθμίζεται συνολικά η διαγνωστική και
θεραπευτική επάρκεια του δημόσιου συ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στήματος Υγείας πανελλαδικά, ενώ μει
ώνεται δραστικά - σε κάποιες περιπτώ
σεις εκμηδενίζεται σχεδόν - ο απαιτούμενος χρόνος της εξέτασης/θεραπείας
και κατ' επέκταση και της επίπονης δια
δικασίας που υφίστανται οι ασθενείς», τό
νισε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.
Ο διεθνής διαγωνισμός, όπως αναφέρ
θηκε, διεξήχθη από το Σισμανόγλειο Γε
νικό Νοσοκομείο με πιλοτικό τρόπο σε
σχέση με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες
προμηθειών, διήρκεσε μόλις 18 μήνες.
Το τελικό συνολικό τίμημα που προέ-

κυψε για την προμήθεια, εγκατάσταση,
συντήρηοη/τεχνική κάλυψη για 5 χρόνια
και εκπαίδευση του προσωπικού, ανέρ
χεται στο ποσόν των 8.600.000 € περί
που, από μια διπλάσια σχεδόν προϋπο
λογισμένη δαπάνη που εκτιμήθηκε αρ
χικά.
Οι τρεις εταιρείες που προκρίθηκαν
από τον διαγωνισμό (General Electric,
Siemens, «ΠΡΩΤΟΝ»), δεσμεύτηκαν για
ταχύτατες διαδικασίες παράδοσης και
εγκατάστασης των μηχανημάτων μέσα
στο καλοκαίρι 2019.
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 Νέοι αξονικοί σε ΠΓΝΙ και «Χατζηκώστα»
Πηγή:

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιφάνεια:

307.56 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

9

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

0

Νέοι αξονικοί
σε ΠΓΝΙ και
«Χατζηκώστα»
Δεκαεννέα συνολικά θα δοθούν σε Νοσοκομεία ins xcopas

εκαεννέα υπερσύγχρονοι αξονι πονηε διαδικασίαε που υφίστανται οι ασθενείε»,
τόνισε ο αναπληρωτήε υπουργόε Υγείαε.
κοί τομογράφοι θα εγκαταστα
Ο διεθνήε διαγωνισμόε, όπωε αναφέρθηκε, διεθούν xous επόμενουε μήνεε σε
ξήχθη από το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο με
αντίστοιχο αριθμό νοσοκομείων
πιλοτικό τρόπο σε σχέση με τιε μέχρι σήμερα διατου Εθνικού Συστήματοε Υγείαε. Ανάμεσά
δικασίεε
προμηθειών, διήρκησε μόλιε 18 μήνεε.
τουε βρίσκονται το Πανεπιστημιακό Νο
Το τελικό συνολικό τίμημα που προέκυψε για την
σοκομείο Ιωαννίνων και το Νοσοκομείο
προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση/τεχνική κά
Χατζηκώστα.

Δ

Τis προγραμματικέε συμβάσειε για την προμή
θεια των 19 αξονικών που θα καλύψουν as ανάγκεε νοσοκομειακών μονάδων σε όλη την χώρα,
υπέγραψε ο αναηληρωτήε υπουργόε Υγείαε, Παύλοε Πολάκηε.
Αναλυτικά, πέντε νοσοκομεία (μεταξύ τουε βρί
σκεται το ΠΓΝΙ) θα παραλάβουν αξονικούε τομογράφουε 64 τομών, ενώ τα υπόλοιπα θα
αποκτήσουν τομογράφουε CT 16 Τύπου A (32
τομών) και CT 16 Τύπου Β (16 τομών).
«Με τη νέα αυτή μαζική προμήθεια των σύγχρο
νων ιατρικών μηχανημάτων αναβαθμίζεται συνο
λικά η διαγνωστική και θεραπευτική επάρκεια του
δημόσιου συστήματοε Υγείαε πανελλαδικά, ενώ
μειώνεται δραστικά - σε κάποιεε περιπτώσειε εκ
μηδενίζεται σχεδόν - ο απαιτούμενοε χρόνοε τηε
εξέτασηε/θεραπείαε και κατ’ επέκταση και τηε επί-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λυψη για 5 χρόνια και εκπαίδευση του προσωπι
κού, ανέρχεται στο ποσόν των 8.600.000 ευρώ
περίπου, από μια διπλάσια σχεδόν προϋπολογι
σμένη δαπάνη που εκτιμήθηκε αρχικά.
Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη μεγάλη εξοικονό
μηση για τουε δημόσιουε πόρουε, επισήμανε ο Π.
Πολάκηε και πρόσθεσε πωε τα μηχανήματα θα
πληρωθούν στιε προμηθεύτριεε εταιρείεε από τα
Νοσοκομεία που θα τα υποδεχτούν, αξιοποιώνταε
τουε πόρουε που μεταφέρονται σε αυτά από τον
ΕΟΠΥΥ. Υπενθυμίστηκε δε ότι η ενίσχυση που δέ
χεται το δημόσιο σύστημα Υγείαε από τον ΕΟΠΥΥ
φέτοε, έχει υπερβεί τα 670 εκ. ευρώ έναντι των 50
εκ. ευρώ που ήταν το 2015.
Οι εταιρείεε που προκρίθηκαν από τον διαγωνι
σμό, δεσμεύτηκαν για ταχύτατεε διαδικασίεε παράδοσηε και εγκατάστασηε των μηχανημάτων
μέσα στο καλοκαίρι 2019.
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