 ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

481.38 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

2870

1

Διαχρονικές ευθύνες του υπουργείου Υγείας, για τις απώλειες α
σθενών από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την απαράδεκτη
ολιγωρία του στην αξιοποίηση δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος", καταγγέλλει ο ΙΣΑ
νακοίνωση κόλαφο, εξέδωσε ο ποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή έχουν
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αποικίσει τα ελληνικά νοσοκομεία και α
μέσω της οποίας καταγγέλλει πειλούν τους ασθενείς που νοσηλεύονται.
τις διαχρονικές ευθύνες του Υ Το Υπουργείο Υγείας έχει διαχρονικές ευ
πουργείου Υγείας, για τις α θύνες για τους άδικους θανάτους ασθε
πώλειες ασθενών από ενδονοσοκομειανών από ενδονοσοκομειακά μικρόβια, κα
κές λοιμώξεις και την ολιγωρία του
θώςστην
είμαστε η μόνη χώρα της ΕΕ στην ο
αξιοποίηση της δωρεάς του ιδρύματος ποία δεν τηρείται ο νόμος για την απαγό
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που α ρευση της χορήγησης φαρμάκων, χωρίς
φορά πρόγραμμα εκπαίδευσης για την α ιατρική συνταγή.
ντιμετώπιση του φαινομένου.
Επιπρόσθετα, τους τελευταίους μήνες, εΕιδικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη ξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της
νών υπογραμμίζει τις σοβαρές ευθύνες υποστελέχωσης του ΕΣΥ, έχουν καταγ
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου γελθεί προβλήματα, τόσο στο σύστημα
Υγείας για την ακύρωση δωρεάς του Ι καταγραφής των ενδονοσοκομειακών λοι
δρύματος Σταύρος Νιάρχος, σχετικά με μώξεων, όσο και στη διασφάλιση των
πρόγραμμα που αφορά την εκπαιδευτι προϋποθέσεων, για την πρόληψη τους,
κή δράση για την αντιμετώπιση των εν- μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
δονοσοκομειακών λοιμώξεων, οι οποίες Ο ΙΣΑ καλεί το Υπουργείο Υγείας να προαποτελούν μεγάλο πρόβλημα της δημό βεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
σιας υγείας που θέτει σε κίνδυνο, την α πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προ
σφάλεια των ασθενών.
γράμματος, για την πρόληψη των ενδονοΗ επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια, σοκομειακών λοιμώξεων καθώς και να
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς η διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να χαθεί α
χώρα μας έχει ιδιαίτερα αυξημένα ποσο πό ολιγωρία κανένα κονδύλι που θα μπο
στά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και ρούσε να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υ
πολυανθεκτικών μικροβίων που αποβαί γείας το οποίο καταρρέει από την υπονουν μοιραία για μεγάλο αριθμό ασθενών. χρηματοδότηση.
Μάλιστα ο ΙΣΑ, μετά από επανειλημμένες Την ίδια ώρα, νέα περιστατικά βίας σε βά
εκκλήσεις προς την πολιτεία να λάβει τα ρος του υγειονομικού προσωπικού, κα
αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της α ταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
λόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών, απο γαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία
(ΠΟΕΔΗΝ) και οι κυριότεροι λόγοι σύμ
φάσισε να προσφύγει στον Εισαγγελέα.
Επιπλέον ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ε φωνα με την ίδια είναι οι 'Τρομακτικές ελ
πισημαίνει ότι η χώρα μας εξακολουθεί να λείψεις προσωπικού, η φτώχεια που οδη
διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των ευ γεί όλο και περισσότερους ασθενείς στα
ρωπαϊκών χωρών σε κατανάλωση αντιβιο Δημόσια Νοσοκομεία, παρά την ταλαιπω
τικών στην κοινότητα, με αποτέλεσμα μι ρία, η κατάρρευση της πρωτοβάθμιας πε
κρόβια που καθίστανται ανθεκτικά σε ο ρίθαλψης".

Α
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 Καταγγελίες αναγνωστών
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Επιφάνεια:

870.27 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

10

Αρθρογράφος:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

Τρίτη 7 Μαίου 2019

Ill f.l .hi.3 i.l ffUJ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Καταγγελίες αναγνωστών
Λά6αμε τις παρακάτω επισιο/\ες-καταγγε?\ίες στο info(& makeIeio.gr και στο fax: 215-5259220
και τις παραθέτουμε αυτούσιες χωρίς λογοκρισία και παρεμβάσεις

Τις πταιει για τη Μικρασιατική Νέα περιστατικά pias σε Papos
του προσωπικού στα νοσοκομεία
Κατ άστρο
«Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια
από τότε που η Ελλάς εκλήθη υπό
του Συνεδρίου Ειρήνης να αποβι
βάσει στρατεύματα στη Σμύρνη για
να σταματήσει π σφαγή Ελλήνων
και Αρμενίων από τους Τούρκους.
Ήταν προάγγελος της Συνθήκης
των Σεβρών, όπου υπέγραψε ο
εθνάρχης Ελ. Βενιζέλος το 1920,
ώστε να επιβιώσει ο ελληνισμός
της Μ. Ασίας. Δυστυχώς, οι'Ελληνες μαζί με Ελληνόφωνους και
πράκτορες των ξένων κέντρων, εκ
μεταλλεύτηκαν το λάθος του Βενιζέλου να προκηρύξει εκλογές και
επανέφεραν τους Γλύξμπουρκ
(Κων/νο, Σοφία, αδερφές του Γερ
μανού Κάιζερ), που φυσικά δεν
ήταν υπέρ των ελληνικών συμφε
ρόντων, αφού γνώριζαν ότι αρχη
γός του τούρκικου στρατού ήταν ο
Γερμανός Αίμον φον Σόντερς, ο
οποίος και έστησε παγίδα στους
νέους ηγέτες του Στρατού μας, περιμένοντας τον Στρατό μας στον
Σαγγάριο. Και ενώ ο I. Μεταξάς και
ο Ελ. Βενιζέλος ωρύοντο ότι δεν
πρέπει να προχωρήσουμε πέραν
των ορίων της Συνθήκης των Σε
βρών. Κων/νος, Σοφία, Ανδρέας
αποφάσισαν την κατάληψη της
Τουρκίας. Συγχρόνως, Κάιζερ, Γερ
μανοί - Μπολσεβίκοι άρχισαν να
χρηματοδοτούν τους Νεότουρκους
του Κεμάλ με τεράστιες ποσότητες

«Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι προς το καλό του
ελληνικού λαού», δηλώνουν
επανειλημμένως ο Τσίπρας
και ο Κοτζιάς. Δείτε λοιπόν
παρακάτω τη φωτό που μας
έστειλε Έλληνας μετανάστης
στη Γερμανία. Κρασιά από τη
«Μακεδονία» έχουν κατακλύσει τα γερμανικά σούπερ
μάρκετ. Και, δυστυχώς,
υπάρχουν πολλοί που τα
αγοράζουν. Η φωτό τραβή
χτηκε πριν από μία εβδο
μάδα. «Ευτυχώς που δεν τα
έριξα όλα κάτω»», δηλώνει ο
αναγνώστης χαρακτηριστικά.

Νέα περιστατικά βίας σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού, κα
ταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νο
σοκομεία και οι κυριότεροι λόγοι, σύμφωνα με την ίδια, είναι οι «τρο
μακτικές ελλείψεις προσωπικού, η φτώχεια που οδηγεί όλο και περισ
σότερους ασθενείς στα Δημόσια Νοσοκομεία, παρά την ταλαιπωρία, η
κατάρρευση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης». Παράλληλα, όπως ανα
φέρει, «προξενεί εντύπωση πως δεν έχει εκδοθεί ούτε μία ανακοίνωση
από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων περιγραφής των περιστατικών
και καταδίκης των ατόμων που τα προξένησαν».
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία «οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων αρνούνται να υποβάλλουν μηνύσεις στους ταραξίες, σε κλέφτες και σε
οποιονδήποτε επιδεικνύει παραβατική συμπεριφορά. Πετάνε το μπα
λάκι στους συναδέλφους που δέχθηκαν τις επιθέσεις οι οποίοι όμως
φοβούνται τη στοχοποίηση του ίδιων και των οικογενειών τους».
Τα τελευταία εικοσιτετράωρα σημειώθηκαν τα εξής περιστατικά: Το
Σάββατο 4 Μαίου, στις 4:00 μμ. στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, πολίτης
έφερε σε φορτηγάκι πάνω στην καρότσα την έγκυο σύζυγό του που
αιμορραγούσε. 0 τραυματιοφορέας που ανέλαβε τη διακομιδή, «ξυλοκοπήθηκε» από τον σύζυγο. Παρά ταύτα τη μετέφερε στο ΤΕΠ, κλή
θηκε π Αστυνομία, αλλά όταν έφθασε, ο δράστης είχε εξαφανισθεί, ο
οποίος εμφανίστηκε τρεις ώρες μετά, υπέγραψε και πήρε τη σύζυγό
του. «Η Διοίκηση απούσα. Δεν επέβαλε μήνυση και γι’ αυτό και δεν συνελήφθη ο δράστης».
Την Πρωτομαγιά «ομάδα παραβατικών ατόμων στο Νοσοκομείο Άμ
φισσας έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους στα ΤΕΠ. Επιτέθηκαν στο
προσωπικό». Στη Ναύπακτο άτομο το Σάββατο το πρωί 4 Μαΐου,
«μπήκε από το παράθυρο του Κέντρου Υγείας για να κλέψει φάρμακα.
Απείλησε το προσωπικό.
Κλήθηκε η Αστυνομία,
ωστόσο ο δράστης είχε
εξαφανισθεί». Στο Νοσο
κομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, πάλι το Σάββατο, 8
άτομα επισκέπτες επιτέ
θηκαν στους νοσηλευτές
της Πνευμονολογικής Κλι
νικής. Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί
τον υπουργό Υγείας, να
λάβει μέτρα «πριν θρηνή
σουμε θύματα», όπως
αναφέρει και να δώσει
εντολή στις Διοικήσεις να
υποβάλλουν μηνύσεις.

Αναγνώστης

ΠΟΕΔΗΝ

όπλων και πυρομαχικών, κάτι που
αναγνώρισαν οι Νεότουρκοι.
Ο Κεμάλ έγραψε: «Αυτή η μεγα
λόπνοη και φιλανθρωπική πράξπ
της Σοβιετικής Ρωσίας ως πράξπ
της οποίας η απληστία του ιμπερια
λισμού και η βαρβαρότητα των Ελ
λήνων έριξαν στην πιο φρικτή ανέ
χεια, θα εκτιμπθεί ανάλογα από τον
τουρκικό λαό». Ο γράφων, γόνος
Ελλήνων από Ανατολική Θράκη
(οικία ΗΛΙΑΔΗ) της οποίας ο παπ

πούς Ηλ. Ηλιάδης ετράφπ από Νε
ότουρκους, ευτυχής που έφερε το
DNA του (Βενιζελικός ο αείμνη
στος), καθόσον ο παππούς ήταν
φανατικός κομμουνιστής (αρχηγός
της ΕΤΑ Πηλίου) και εδιώχθπ και
διώκεται από όλους τους κατσαπλιάδες».

Γιώργος Καρκαγιάννης,
Χημικός από
Ελληνοχριστιανές

Κατακλύστηκε η Ευρώπη
με προϊόντα «Μακεδονίας»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Βελτιωμένη προσφορά για το «Ερρίκος Ντυνάν»
καταθέτει το Ιδρυμα Ωνάση
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

251.22 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

1,21,25

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

• «Ερρίκος Ντυνάν»: Τη γρα
πτή προσφορά ίου Ιδρύματος Ωνάση
εντός της εβδομάδος περιμένει η
Τράπεζα Πειραιώς για να αποφασί
σει τι θα κάνει με το νοσοκομείο
«Ερρίκος Ντυνάν». Σελ. 25

• «Ερρίκος Ντυνάν». Βελτιωμένη
προσφορά για την εξαγορά του «Ερρί
κος Ντυνάν» θα καταθέσει τις προσεχείς
ημέρες το Ιδρυμα Ωνάση, ευθυγραμμι
ζόμενο με την κυβερνητική επιθυμία να
επανέλθει ίο νοσοκομείο υπό δημόσιο
έλεγχο. Σελ. 25

Βελτιωμένη προσφορά
για το «Ερρίκος Ντυνάν»
καταθέτει το Ιδρυμα Ωνάση
Βελτιωμένη προσφορά για την εξα
γορά του «Ερρίκος Ντυνάν» θα κα
ταθέσει τις προσεχείς ημέρες το
Ιδρυμα Ωνάση, ευθυγραμμιζόμενο
με την κυβερνητική επιθυμία να
επανέλθει το νοσοκομείο υπό δη
μόσιο έλεγχο. Αυτό προέκυψε μετά
τη χθεσινή σύσκεψη που πραγμα
τοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου
υπό τον πρωθυπουργό ΑλέξηΤσίπρα
με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Τράπεζας Πειραιώς Χρηστό Μεγάλου
και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνά
ση Αντώνη Παπαδημητρίου.
Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πει
ραιώς έχει αποτιμήσει το «Ερρίκος
Ντυνάν» στα 110 εκατ. ευρώ και η
διοίκηση της τράπεζας έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να συνο
μολογήσει μια προσφορά που θα
είναι πολύ κατώτερη από την αξία
που η Πειραιώς έχει εγγράψει στα
βιβλία της. Στη βάση αυτή, η βελ
τιωμένη προσφορά που θα καταθέ
σει το Ιδρυμα Ωνάση αναμένεται
να αξιολογηθεί από το σύμβουλο
πώλησης, την PWC. Την κυβερνη
τική πρόθεση να διεκδικήσει το
«Ερρίκος Ντυνάν» μέσω της πρω
τοφανούς συμφωνίας με το Ιδρυμα
Ωνάση, που υποχρεώθηκε να υπο
βάλει προσφορά, με σκοπό να το
αποκτήσει και να το μεταβιβάσει
στη συνέχεια στο κράτος, επιβεβαί
ωσε με ανάρτηση του στο Διαδίκτυο
ο πρωθυπουργός. Στη σχετική ανάρ
τηση σημειώνει ότι «ένα στολίδι
για το δημόσιο σύστημα υγείας, το
οποίο πέρασε εν μια νυκτί σε ιδιω
τικά συμφέροντα, με χαριστικές

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τροπολογίες για να εξυπηρετεί δω
ρεάν τις ελίτ, τώρα μέσα από τη σηνεργασία του Δημοσίου με το Ιδρυμα
Ωνάση επανέρχεται στο ΕΣΥ και
στην υπηρεσία των πολλών».
Η σχετική ανακοίνωση του πρω
θυπουργού προκάλεσε την αντί
δραση του τομεάρχη Υγείας της
Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Επι
κράτειας Βασίλη Οικονόμου, ο οποί
ος σε δήλωσή του σημείωσε ότι «οι
κύριοι Τσίπρας και Πολάκης οργά
νωσαν σύσκεψη μετά την οποία ο
κ. Τσίπρας μίλησε για δήθεν χαρι
στικές τροπολογίες, με τις οποίες
το “Ντυνάν” αγοράστηκε από την

Η Τράπεζα Πειραιώς
το έχει αποτιμήσει
στα 110 εκατ. ευρώ.
Τράπεζα Πειραιώς επί κυβερνήσεως
Σαμαρά». Ο κ. Τσίπρας, συνεχίζει
στη δήλωσή του ο κ. Οικονόμου,
«ξέχασε ότι το τίμημα τότε ήταν
περίπου 120 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα
φημολογείται ότι θα πωληθεί στο
Ιδρυμα Ωνάσης για ένα μικρό κλά
σμα αυτού του ποσού». Η Ν.Δ., καταληγει η ανακοίνωση, «εφιστά την
προσοκή όλων των πλευρών, καθώς,
αν ισχύουν όσα κυκλοφορούν, εν
δέχεται από τη συναλλαγή αυτή να
στοιχειοθετείται μεταξύ άλλων και
το αδίκημα της απιστίας. Σε κάθε
περίπτωση, η παράταξή μας δεν θα
παραμείνει απαθής απέναντι σε
μια αδιαφανή συναλλαγή».
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 Αμετανόητες καπνίστριες οι Ελληνίδες
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

435.83 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

1,6

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

Αμετανόητες καπνίστριες
οι Ελληνίδες
Σελ.6

Αμετανόητες
καπνίστριες
οι Ελληνίδες
Στην αρχή της εγκυμοσύνης καπνίζει
το 36% και μόνο το 19% διακόπτει
ΤηςΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Περισσότεροι από 15.000 Ελληνες
πεθαίνουν σε ετήσια βάση από
κάποιο νόσημα που σχετίζεται με
το κάπνισμα. Και γι’ αυτή τους τη
νοσηρή συνήθεια οι καπνιστές
στη χώρα μας ξοδεύουν κάθε χρό
νο 25-30 εκατομμύρια ευρώ αγο
ράζοντας τσιγάρα. Σε μεγάλο πο
σοστό οι Ελληνες «συνηθίζουν»
στο κάπνισμα πριν καν γεννηθούν.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελλη
νικής Πνευμονολογικής Εταιρείας,
το 36% των γυναικών στη χώρα
μας καπνίζει στην αρχή της εγ
κυμοσύνης και μόνο το 19% αυτών
διακόπτει το κάπνισμα, για να το
ξαναρχίσει, σε μεγάλο ποσοστό,
μετά τον τοκετό και τη γαλουχία.
Βασική αιτία, η πλημμελής ενη
μέρωση για τους κινδύνους του
καπνίσματος για την υγεία του
παιδιού τόσο κατά την εγκυμο
σύνη όσο και μετά τον τοκετό.
Τα ποσοστά των γυναικών καπνιστριών ηλικίας κάτω των 55
ετών είναι υψηλά στη χώρα μας.
Το 37,7% των Ελληνίδων ηλικίας
18-34 ετών καπνίζει, είτε συστη
ματικά είτε περιστασιακά, ποσο
στό που αυξάνει στο 51,2% στις
ηλικίες 35 έως 54 ετών. Το απο
τέλεσμα είναι νοσήματα που σχε
τίζονται άμεσα με το κάπνισμα
και παλαιότερα αφορούσαν κυρίως

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τους άνδρες, όπως η χρόνια απο
φρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
και ο καρκίνος του πνεύμονα, να
πλήττουν πλέον και τις γυναίκες.
Είναι ενδεικτικό ότι ΧΑΠ εμφανίζει
τα τελευταία χρόνια μία στις δέκα
γυναίκες, όταν πριν από μία δε
καπενταετία το ποσοστό των γυ
ναικών με την πάθηση ήταν πε
ρίπου 5%.
Συνολικά, το 50% των καπνι
στών θα εκδηλώσει κάποια στιγμή
στη ζωή του μια ασθένεια που
σχετίζεται με το κάπνισμα. Εχει
υπολογιστεί ότι το 93% των εμ
φραγμάτων μυοκαρδίου στους
άνδρες κάτω των 50 ετών στην
Ελλάδα οφείλεται στο κάπνισμα,
ενώ η χρήση καπνού είναι υπεύ
θυνη για το 85% των καρκίνων
του πνεύμονα. Οι καπνιστές χά
νουν τουλάχιστον μία δεκαετία
προσδόκιμου ζωής σε σύγκριση
με εκείνους που δεν καπνίζουν
ποτέ. Από την άλλη, η διακοπή
αυτής της συνήθειας πριν από
την ηλικία των 40 ετών μειώνει
τον κίνδυνο θανάτου που συνδέ
εται με το συστηματικό κάπνισμα,
κατά περίπου 90%.
Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν
οι ειδικοί γιατροί της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας-μέλη
της ομάδας διακοπής του καπνί
σματος και προαγωγής της υγείας
της εταιρείας, Ιωάννα Μητρούσκα,

Οι καπνιστές χάνουν τουλάχιστον μία δεκαετία προσδόκιμου ζωής σε
σύγκριση με εκείνους που δεν καπνίζουν ποτέ.

Κάθε χρόνο
καταγράφονται 15.000
θάνατοι στη χώρα μας
από νοσήματα
που σχετίζονται
με τη χρήση καπνού.
Παρασκευή Κατσαούνου και Μάρ
θα Ανδρίτσου, σε ενημερωτική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
το περασμένο Σάββατο στα Τρί
καλα, στο πλαίσιο των δράσεων
που υλοποιούνται με αφορμή τον
φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Κατά του Καπνίσματος.
Τα Τρίκαλα επιλέχθηκαν με δε
δομένο ότι είναι η πρώτη πόλη
στην Ελλάδα όπου εφαρμόζεται
αποτελεσματικά ο αντικαπνιστικός νόμος, και μάλιστα στη λογική

της εγκαθίδρυσης μιας αντικαπνιστικής κουλτούρας.
Οπως δήλωσε ο πνευμονολόγος-φυματιολόγος, συντονιστής
της ομάδας διακοπής καπνίσμα
τος κ. Μιχάλης Τουμπής, «η αλ
λαγή του τρόπου ζωής και σκέψεως και κυρίως της διαχείρισης
της καθημερινότητας με το τσι
γάρο, η αποχή και η διακοπή από
το κάπνισμα και η διαβίωση σε
περιβάλλον ελεύθερο καπνού
αποτελούν τις χρυσές συνταγές
για την αντιμετώπιση της επιδη
μίας του καπνίσματος. Ο Δήμος
Τρικκαίων αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση σε επίπεδο δημοτικό,
περιφερειακό και εθνικό γιατί
δεν εφαρμόζει τον αντικαπνιστικό
νόμο κατά τρόπο νομικίστικο και
αστυνομικό. Συστηματικά ανάγει
το θέμα του μη καπνίσματος σε
στοιχείο παιδείας, εκπαίδευσης
και πολιτισμού».
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 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΚΟΜΑ Η 8ΧΡΟΝΗ Σταθερή η
κατάσταση της υγείας της
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

57.36 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

6

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

ΙΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΚΟΜΑ Η 8ΧΡΟΝΗ

Σταθερή η κατάσταση
της υγείας της
Συγκροτημένη αισιοδοξία εκφρά
ζουν οι γιατροί για ιην εξέλιξη της
υγείας της δχρονης Αλεξίας που νο
σηλεύεται εδώ και οκτώ ημέρες στη
μονάδα εντατικής θεραπείας του νο
σοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριά
κού», μετά τον σοβαρό τραυματισμό
της από πυροβολισμό όπλου, την Κυ
ριακή του Πάσχα. Οπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση της διοίκησης του νο
σοκομείου, η τραυματίας μετά τη χει
ρουργική επέμβαση αφαίρεσης της
βολίδας, παραμένει διασωληνωμένη
στη ΜΕΘ σε βαθιά καταστολή. Η κα
τάσταση και η πορεία της είναι στα
θερές και η ενδοκράνιος πίεση με
24ωρη καταγραφή ελεγχόμενη.
«Συμπερασματικά, η κατάστασή της
είναι κρίσιμη μεν, σταθερή όμως αρ
κετά 24ωρα με μία μικρή αισιοδοξία
όσον αφορά την εξέλιξή της», κατα
λήγει η ανακοίνωση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΟΜΜΑΤΑ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Πυρά στο Υγείας για
ακύρωση δωρεάς
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

91.9 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

ΚΟΜΜΑΤΑ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Πυρά σιουπ. Υγείας
για ακύρωση δωρεάς
Ευθύνες στο υπουργείο Υγείας
επιρρίπτουν χα κόμματα της αντιπο
λίτευσης αλλά και ιατρικοί σύλλογοι
για την ακύρωση δωρεάς του Ιδρύ
ματος Σταύρος Νιάρχος για εκπαι
δευτική δράση που στοχεύει στην
αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Ο χομεάρχης Υγεί
ας της Ν.Δ. Βασίλης Οικονύμου, σε
ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για παν
τελή αδυναμία της πολιτικής ηγε
σίας του υπουργείου να εγγυηθεί τη
δημόσια υγεία στη χώρα, ενώ ο
βουλευτής με τη Δημοκρατική Συμ
παράταξη Κώστας Μπαργιώιας, κα
τηγορεί το υπουργείο για αδιαφορία
και ανικανότητα. Ολιγωρία στην
αξιοποίηση δωρεάς του Ιδρύματος
για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου
προβλήματος που θέτει σε κίνδυνο
χην ασφάλεια των ασθενών, «βλέ
πει» ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι το Ιδρυμα Σταύ
ρος Νιάρχος ακύρωσε τη δωρεά,
αφενός λόγω της μη κατάθεσης
ολοκληρωμένης πρότασης για τη
δράση από το ελληνικό Δημόσιο,
αφετέρου γιατί πληροφορήθηκε
πρόσφατα ότι παρεμφερής δράση
βρίσκεται ήδη υπό υλοποίηση από
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας (πρώην ΚΕΕΑΠΝΟ).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Το «Ερρίκος Ντυνάν» επανέρχεται στο ΕΣΥ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Επιφάνεια:

173.66 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,22

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

950

Στο ΕΣΥ το
«Ερρίκος Ντυνάν»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Το «Ερρίκος Ντυνάν» επανέρχεται στο ΕΣΥ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,22

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
07-05-2019

Το «Ερρίκος Ντυνάν» επανέρχεται στο ΕΣΥ
» Επανέρχεται σιο δημόσιο σύστημα
Υγείαε (ΕΣΥ) το νοσοκομείο «Ερρίκοε
Ντυνάν». Σε σύσκεψη που πραγματο
ποιήθηκε χθεε στο Μέγαρο Μαξίμου,
παρουσία του πρωθυπουργού Αήέξη
Τσίπρα, αποφασίστηκε η επαναφορά
του συγκεκριμένου νοσοκομείου στο
Δημόσιο, σε συνεργασία μετοΊδρυμα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ωνάση.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο επικεφαλήε τηε Τράπεζαε Πειραιώε Χρήστοε
Μεγάήου και ο πρόεδροε του Ιδρύματοε Ωνάση Αντώνηε Παπαδημητρίου.
Όπωε τονίζεται σε ανάρτηση που πραγ
ματοποίησε ο πρωθυπουργόε στα μέ
σα κοινωνικήε δικτύωσηε (Twitter),

«ένα στοάίδι για το δημόσιο σύστημα
Υγείαε, το οποίο πέρασε εν μιά νυκτί σε
ιδιωτικά συμφέροντα, με χαριστικέε
τροποήογίεε για να εξυπηρετεί δωρεάν
τιε ελίτ, τώρα, μέσα από τη συνεργασία
του Δημοσίου με το Ίδρυμα Ωνάση,
επανέρχεται στο ΕΣΥ και την υπηρεσία
των ηοήίΊών».
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 ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μέτρα για όσους δεν εμβολιάζουν τα
παιδιά τους κατά της ιλαράς
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

230.67 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αρθρογράφος:

43

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

4750

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μέτρα για όσους δεν εμβολιάζουν
ία παιδιά ious κατά ins ιλαράς
σία των Χριστιανοδημοκρατών
ε πρόστιμα έως 2.500
ευρώ και απειλή «έξω
ενάντια στην εκλεκτή ins Μέρκελ,
Ανεγκρετ Κραμπ Καρενμπάουερ),
σης» από όλους τους
έχει προτείνει νόμο που ανοίγει
παιδικούς σταθμούς ins χώρας
κινδυνεύουν πλέον όσοι Γερμα
τον δρόμο για την επιβολή ποι
νοί επιλέξουν να μην εμβολιάνών σε βάρος όσων επιλέγουν
να αφήνουν τα παιδιά τους ανεμβολίαστα. «Θέλω να εξαλείψω
Πρόστιμα έως 2.500 ευρώ και
την ιλαρά» δήλωσε ο 38xpovos
απειλή «έξωσηβ» από oXous τους
μιλώντας στην εφημερίδα «Bild
παιδικούς στάθμουs ms xiopas
am Sonntag». Βάσει όσων προ
τείνει ο χριστιανοδημοκράτης
πολιτικός, έως και τον Ιούλιο του
σουντα παιδιάτους ενάντια στην
ιλαρά. Ο υπουργός Υγείας της
2020 όλες οι εγγραφές στους
Γερμανίας, Γενς Σπαν (που υπεν
παιδικούς σταθμούς ins Γερμα
θυμίζεται ότι είχε θέσει υποψη
νίας θα πρέπει να συνοδεύονται
από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις
φιότητα πέρυσι και για την ηγε

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ότι τα παιδιά που εγγράφονται
έχουν εμβολιαστεί.

Και στην Ιταλία
Σημειώνεται ότι και η Ιταλία πρό
σφατα υιοθέτησε ανάλογο νόμο
που προβλέπει πρόστιμα έως 500
ευρώ για οικογένειες με ανεμβολίαστα παιδιά και «έξωση» από
παιδικούς σταθμούς. Συνολικά
ανάιηνυφήλιο περίπου 136.000
άνθρωποι έχασαν πέρυσι τη ζωή
tous από ιλαρά, ενώ ο συνολικός
αριθμός όσων «κόλλησαν» την
ασθένεια αυξήθηκε παγκοσμίως
κατά 50% το 2018 σε σύγκριση
με το 2017 ·
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 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΑΚΗ ΜΕΣΩ...
«ΝΤΥΝΑΝ»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

245.31 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΑΚΗ ΜΕΣΩ... «ΝΤΥΝΑΝ»
ε επικοινωνιακή σιόχευση πραγματοποιήθηκε
χθες σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την
πολυσυζητημένη αγορά του νοσοκομείου «Ερρί
κος Ντυνάν». Λίγες ώρες πριν από την κατάθεση
της πρότασης δυσπιστίας κατά του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, ο ίδιος βρέθη
κε στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα, τον επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς,
Χρήστο Μεγάλου, και τον πρόεδρο του Ιδρύματος
Ωνάση, Αντώνη Παπαδημπτρίου. Τις επόμενες ημέ
ρες αναμένεται να κατατεθεί έγγραφη βελτιωμέ
νη πρόταση από το Ιδρυμα Ωνάση με στόχο την
αγορά του «Ερρίκος Ντυνάν» και την παράδοσή
του στη συνέχεια στο Δημόσιο προκειμένου να λει
τουργεί σαν νοσοκομείο του ΕΣΥ. Οπως προκύπτει
από πληροφορίες, η πρόταση θα αξιολογηθεί από
τους εξωτερικούς συμβούλους της τράπεζας για

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

το «Ντυνάν» και εφόσον κριθεί ότι ανταποκρίνεται
στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Πειραιώς, θα
τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της τρά
πεζας, το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Κατά
πληροφορίες, επίσης, η προσφορά του Ιδρύματος
Ωνάση φέρεται να ήταν π πιο συμφέρουσα από τις
υπόλοιπες προτάσεις που κατατέθηκαν στο διαγω
νισμό, ωστόσο δεν ήταν αρκετή ώστε να «πάρει» το
νοσηλευτικό ίδρυμα. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτιμά
τπν αξία του «Ερρίκος Ντυνάν» περίπου στα 110
εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφα
τες δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, η βελτιωμένη
πρόταση του Ιδρύματος Ωνάση προβλέπει... 88
εκατομμύρια ευρώ. Το «μασάζ» από την κυβέρνηση
πάντως προκειμένου να επιτύχει την αγορά του νο
σοκομείου από το Ιδρυμα Ωνάση έχει ξεκινήσει από
τον Μάρτιο, όταν με τροπολογία του υπουργείου

Οικονομικών «χαρίζει» στο Ιδρυμα ειδικούς φόρους
για «ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά
και αποδεδειγμένα για κοινωφελείς εκπαιδευτικούς,
θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς» από την
1 η Ιανουάριου 2013. Αιχμές για το ότι θα πουλη
θεί έναντι μικρού ποσού το νοσοκομείο άφησε ο
τομεάρχπς Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης
Οικονόμου, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι
«ξέχασε» πως το τίμημα για να αγοράσει π Τράπε
ζα Πειραιώς το «Ερρίκος Ντυνάν» επί κυβέρνησης
Σαμαρά ήταν 120 εκατομμύρια ευρώ, «ενώ σήμερα
φημολογείται ότι θα πωληθεί στο Ιδρυμα Ωνάση για
ένα μικρό κλάσμα αυτού του ποσού! Η Νέα Δημο
κρατία εφιστά την προσοχή όλων των πλευρών.
Αν ισχύουν όσα κυκλοφορούν, ενδέχεται από τη
συναλλαγή αυτή να στοιχειοθετείται μεταξύ άλλων
και το αδίκημα της απιστίας».
Μ.-Ν. Γ.
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 Υπό εξαφάνιση 1 εκατ. είδη, σε κίνδυνο ο πλανήτης
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

648.4 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

250

εκατομμύρια
στρέμματα
τροπικών δασών
χάθηκαν μεταξύ
1980-2000

Σελ.:

33

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

6345

23% 300-400 33%

της
παραγωγικής
γης του
πλανήτη
χάθηκε

εκατομμύρια τόνοι
βαρέων μετάλλων,
τοξικών υλικών και
λυμάτων πέφτουν στη
θάλασσα κάθε χρόνο

25%

1

33%

30%

των καρχαριοειδών
των θηλαστικών των
αποικιών
κοραλλιών

των θαλάσσιων
ειδών αλιεύτηκαν
σε μεγάλες
των αμφίβιων
ποσότητες
■■ίΚΜΜΐ
το 2015
^iil

40%

14%

των πουλιών

ΕΚΘΕΣΗ ΟΗΕ: ΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ 450 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΡΟΘΥΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Υπό εξαφάνιση
1 εκατ. είδη,
σε κίνδυνο
ο πλανήτηε
πανίδα και η χλωρίδα του πλανήτη μας
ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ
akotzia@e-typos.com
κινδυνεύουν με εξαφάνιση! Καμπανά
κι κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες,
με μια έκθεση-κόλαφο για την αδιαφορίακαταστροφή
του
αυτή είναι ο άνθρωπος, αναφέρει
ανθρώπινου παράγοντα απέναντι στπ μεγάλη
η «Επιστημονική πλατφόρμα για την Βιοποικιλόκαταστροφή που συντελείται γύρω μας, στο πε
τητα και το Οικοσύστημα», που παρουσιάστηκε
ριβάλλον. Το ίδιο το ανθρώπινο γένος θα κινδυ
χθες στο Παρίσι.
νεύσει αν δεν λπφθούν μέτρα, προειδοποιούν
οι επιστήμονες στη νέα έκθεση του ΟΗΕ, που
Μόλυνση
τονίζει ότι 1 εκατομμύριο είδη είναι υπό εξαφά
Η έκθεση αυτή αποτελεί την πιο ακριβή κατα
νιση: θηλαστικά, αμφίβια, πτηνά κινδυνεύουν να
γραφή για την ανθρώπινη επίδραση στο περι
χαθούν από τον πλανήτη λόγω της ανθρώπινης
βάλλον. Ο πληθυσμός της Γης διπλασιάστηκε
δραστηριότητας.
από το 1970 και το εμπόριο αυξήθηκε κατά
Η έκθεση των 450 επιστημόνων και διπλωμα
δέκα φορές. Για να τραφούν, να ντυθούν, να
τών του ΟΗΕ, που εργάστηκαν επί τρία χρόνια
καταναλώσουν ενέργεια, οι άνθρωποι ανα
για να καταγράψουν τα δραματικά στοιχεία (σε
γκαστικά αποψιλώνουν τα δάση, μολύνουν
συνεργασία με άλλες επιστημονικές ομάδες),
το περιβάλλον, τις θάλασσες ενώ ταυτόχρονα
αναφέρει πως από τους ωκεανούς έως τα δάση
επεκτείνουν τις πόλεις σε βάρος των περιοχών
και τη σαβάνα, το φυσικό περιβάλλον καταστρέπου είναι πλούσιες σε είδη ζώων, εντόμων και
φεται με ταχύτατους ρυθμούς -εκατό φορές πιο
φυτών - το 25% των οποίων θα εξαφανιστεί
γρήγορα- σε σχέση με τα προηγούμενα 10 εκα
εντελώς. Η παραγωγικότητα του εδάφους στο
τομμύρια χρόνια. Η άγρια ζωή έχει μειωθεί κατά
σύνολο της Γης έχει μειωθεί κατά 23%, τα απορ
82% και τα φυσικά οικοσυστήματα έχουν χάσει
ρίμματα είναι δύσκολο να απορροφηθούν και η
το μισό της έκτασής τους. Υπεύθυνος για την
ρύπανση έχει δεκαπλασιαστεί από το 1980.

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

D

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εηισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια καθυστερήσεων και θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα δραστικά μέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Ρόμπερτ Γουάτσον, επικεφαλής της δια
κρατικής ομάδας επιστημόνων και ειδικών,
επεσήμανε την ανάγκη να διατηρηθεί με κάθε
τρόπο η υγεία των οικοσυστημάτων μέσα στα
οποία ζούμε εμείς (οι άνθρωποι) και τα άλλα
είδη. «Χάσαμε πολύ χρόνο, πρέπει να δράσουμε
άμεσα», επισημαίνει ο ίδιος. Οι επιστημονικές
αντιπροσωπίες από διάφορες χώρες τονίζουν
την ανάγκη δραστικών αλλαγών στο διεθνές
εμπόριο και την κατανάλωση αγαθών. Απαιτού
νται μεγάλες επενδύσεις στα δάση και σε άλλες
«πράσινες» υποδομές, ενώ εηισημαίνεται και

Η άγρια ζωή έχει μειωθεί
κατά 82% και τα φυσικά
οικοσυστήματα έχουν χάσει
το μισό ms έκτασήδ του5

------------νι—

η ανάγκη αλλαγών σε προσωπικό επίπεδο: οι
άνθρωποι πρέπει να μάθουν να καταναλώνουν
λιγότερο κρέας και να περιορίσουν την κατα
νάλωση άλλων αγαθών που είναι τοξικά και
καταστρέφουν το περιβάλλον.
Οι επιστήμονες διαπιστώνουν απροθυμία από
κυβερνήσεις και ομάδες να δράσουν με τρόπο
ώστε να προληφθεί η καταστροφή της βιοποικιλότητας. Οπως και στο θέμα της κλιματικής
αλλαγής (που συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση
της ζωής των ειδών) οι αποφάσεις λαμβάνονται
πολύ αργά και με μεγάλη δυσκολία. Οι νέοι,
όπως είναι φυσικό, δείχνουν πιο ανήσυχοι για
το μέλλον της Γπς. Αυτό φάνηκε και στη νεό
κοπη οργάνωση Extinction Rebellion, που δημιουργήθπκε στο Λονδίνο κι εξαπλώνεται σιγά
σιγά εκτός βρετανικών συνόρων. Μέλη της είναι
κυρίως έφηβοι και νέοι, που ζητούν από τους
πολιτικούς να πάρουν δραστικότερα μέτρα για
να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και
την οικολογική καταστροφή. ■
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 ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Επιφάνεια:

599.01 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

14

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

07-05-2019

Κυκλοφορία:

2870

Προθεσμία για να δώσει τις εξηγήσεις του στην
εισαγγελία Διαφθοράς πήρε ο πρώην αναπληρω
τής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς
τις 3 Ιουνίου θα δώσει τελικά στην εισαγγελία Δκκρθορός μετά την ολο
τις εξηγήσεις του στους εισαγ κλήρωση της έρευνας για άρση της ασυ
γελείς ο πρώην αναπληρωτής λίας του κ Σαλμά.
υπουργός Υγείας Μάριος Σαλ Η υπόθεση αφορά συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ
μάς για την υπόθεση των αρ για αρθροσκοπήσεις, με δυο διαγνωστικά
θροσκοπήσεων που φέρονται να κέντρα,
ζημίω εκ των οποίων το ένα συστεγάζο
σαν τον ΕΟΠΥΥ την περίοδο 2015-2016.
νταν με το ιδιωτικό ιατρείο του κ. Σαλμά,
Μετά την άρση της βουλευτικής του ασυ προς τα οποία συνταγογραφοΰσε αρθρο
λίας, ο κ. Σαλμάς κλήθηκε χθες σε ανωμο σκοπήσεις ο ελεγχόμενος που φέρει την ι
τί εξηγήσεις, ως ύποπτος γεα το αδίκημα διότητα του χειρουργού ορθοπεδικού. Α
της ηθικής αυτουργίας σε απιστία με τις πό τα 553 παραπεμπτικά τα οποία υπο
επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου πε βλήθηκαν στον ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση,
543 φέρεται να συνταγογραφήθηκαν από
ρί καταχραστών του δημοσίου.
Ο πρώην υπουργός ελέγχεται για το ενδε τον κ. Σαλμά και εμφανίζουν παρατυπίες,
χόμενο διάπραξης του κακουργήματος όπως έλλειψη υπογραφής ασφαλισμένου
της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά ή σφραγίδας του παρόχου υγείας. Επι
συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με πλέον, η εν λόγω εξέταση φαίνεται να είχε
τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου υπερκοστολογηθεί ενώ σε πολλές περι
πτώσεις κρίνεται από ειδικούς ως μη απερί καταχραστών του Δημοσίου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη παιτούμενη καθώς μπορεί να γίνει διά
δικογραφία είχε επιστραφεί από τη Βουλή γνωση και με μαγνητική αρθρώσεων.
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