 Οδηγίες σε γιατρούς για το Ραμαζάνι
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

297.72 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

1,8

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

• Ραμαζάνι: Οδηγίες προς τους
επαγγελμαιίες υγείας για το πώς
οφείλουν να διαχειριστούν μου
σουλμάνους ασθενείς στη διάρκεια
ίου Ραμαζανίου εξέδωσε ο Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σελ. 8

Οδηγίες σε γιατρούς
για το Ραμαζάνι
ΤηςΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Πιο συχνές μετρήσεις του σακχάρου
αίματος των διαβητικών ατόμων.
Προσαρμογή της φαρμακευτικής
αγωγής με βάση τις ώρες αποχής
από το νερό και την τροφή. Ενέσιμα
και διαδερμικά φάρμακα, καθώς
και γαργάρες επιτρέπονται. Αντί
θετα, απαγορεύονται τα εισπνεόμενα, οι σταγόνες και τα υπόθετα.
Γρίφος για δυνατούς λύτες είναι
η νηστεία του Ραμαζανίου για τους
επαγγελματίες υγείας. Ο μεγάλος
αριθμός προσφύγων και μετανα
στών που φιλοξενείται στην Ελλάδα
έχει προσθέσει μία ακόμα πρόκλη
ση για γιατρούς και νοσηλευτές,
που οφείλουν να προσαρμόσουν
την κλινική τους πράξη στα νέα
δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό ο Εθνι
κός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ - πρώην ΚΕΕΑΙΊΝΟ) εξέδωσε
οδηγίες προς επαγγελματίες υγείας
για το πώς οφείλουν να διαχειρι
στούν ασθενείς και χρονίως πάσχοντες μουσουλμάνους, που έχουν
ξεκινήσει από την περασμένη Δευ
τέρα τη νηστεία του Ραμαζανίου.
Οπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, κατά το
Ραμαζάνι οι μουσουλμάνοι θα απέ
χουν από τροφή και νερό από την
ανατολή έως και τη δύση του ήλιου,
με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος
ιατρικών επιπλοκών. «Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να είναι σε
επαγρύπνηση και να ρωτούν τους
ασθενείς τους εάν νηστεύουν, κα
θώς και να συζητούν μαζί τους τον
βαθμό επικινδυνότατης της συμ
μετοχής τους στη νηστεία. Για τους
ασθενείς που επιλέγουν να νηστέ
ψουν, η εξατομίκευση της φρον
τίδας και ο συχνός έλεγχος είναι
απαραίτητα».
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, για τους
διαβητικούς που νηστεύουν, η ημε
ρήσια ληψη θερμίδων ανατρέπεται
και χρειάζεται ανασχεδιασμός των

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αντιδιαβητικών φαρμάκων, ενώ θα
πρέπει να δοθούν σημβουλές στους
πάσχοντες για την αποφυγή επι
πλοκών, όπως π.χ. υπογλυκαιμία.
«Συμβουλέψτε τους διαβητικούς
ασθενείς να ελέγχουν το σάκχαρο
αίματος πιο σηχνά κατά τη νηστεία.
Λάβετε υπόψη σας πόσο θα κρα
τήσει η νηστεία. Ενσωματώστε την
εμπειρία των ασθενών με χρόνια
νοσήματα που νήστεψαν τα προ
ηγούμενα χρόνια στις θεραπευτικές
οδηγίες που δίνετε τώρα», σημει
ώνει. Σύμφωνα με τον Οργανισμό
ένα άτομο που νηστεύει μπορεί να
λάβει ενέσιμα και διαδερμικά φάρ
μακα, καθώς και γαργάρες, εφόσον

Εξατομίκευση ιης φαρ
μακευτικές αγωγής με
βάση τη νηστεία και συ
χνό έλεγχο των ασθενών
που νηστεύουν προτείνει
ο Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας.
δεν τις καταπίνει. Δεν μπορεί όμως
να λάβει εισπνεόμενα, σταγόνες
ωτικές ή ρινικά σπρέι καθώς και
υπόθετα (κολπικά και από τον ορθό).
Τέλος, ο ΕΟΔΥ προτείνει στους για
τρούς να υπενθυμίζουν σε άτομα
με εύθραυστη υγεία και ασθενείς
το δικαίωμα εξαίρεσης από τη νη
στεία, που τους δίνει το Κοράνι.
Ειδικές οδηγίες για τις θηλάζουσες μητέρες έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ σε αραβικά
και φαρσί, ώστε να τυπωθούν και
να διανεμηθούν. Τέλος, ο Οργανι
σμός έχει εκδώσει οδηγίες για ασφα
λή τρόφιμα στα κέντρα φιλοξενίας,
με δεδομένες τις υψηλές θερμο
κρασίες που επικρατούν αυτή την
περίοδο.

1

 Καρκινοπαθείς κρατούμενοι
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Επιφάνεια:

37.21 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

20

Αρθρογράφος:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

560

Καρκινοπαθείς
κρατούμενοι
αρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξέ
νης Δημητρίου, σημειώθηκε
χθεςγια ία περιστατικά των δυο
καρκινοπαθών κρατουμένων,
που, παρά τη ραγδαία επιδεί
νωση της υγείας τους, εξακο
λουθούσαν να κρατούνται στις
φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς την
απαραίτητη ιατρική φροντίδα,
ενώ τα αιτήματά τους για αποφυλάκιση απορρίφθηκαν. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, ήδη διατάχθηκε πειθαρχική προκα
ταρκτική εξέταση. [SID:12641378]

Π
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 Καρκινοπαθείς σε ουρές ντροπής
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

543.57 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

25

Αρθρογράφος:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

Καρκινοπαθές σε oupes vrponns
* Tous αναγκάζουν να στέκονται όρθιοι
για δύο και τρείδ ώρεδ περιμένονιοδ μια
συνταγή στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

σουν τις συνταγές τους. Τα
φάρμακα για τον καρκίνο,
όπως και πολλά άλλα ακρι
rmda@dimokratianews.gr
βά σκευάσματα ή φάρμακα
που απαιτούν ειδικό χει
όνο ντροπή
ρισμό, διατίθενται μόνον
και θυμό
από τα λίγα φαρμακεία του
αισθάνεται
ΕΟΠΥΥ.
κανείς όταν
Ενα από αυτά είναι το
επισκέπτε
φαρμακείο
ται τα φαρμακεία του ΕΟ απέναντι από
Κέντρο
ΠΥΥ και βλέπειτοτους
καρΗμερήσιας Νο
σηλείας «Ν. Κούρκουλος»,
κινοπαθείς να στέκονται
που υπάγεται στο Νοσοκο
όρθιοι στην ουρά δύο και
μείο Αγιος Σάββας. Το συ
τρεις ώρες, προκειμένου να
γκεκριμένο φαρμακείο λό
εκτελέσουν μια συνταγή.
γω εγγύτητας εξυπηρετεί
Θα ήταν σκόπιμο ο νέος
καθημερινά δεκάδες ασθε
διοικητής του Εθνικού Ορ
νείς των δύο αυτών νοσο
γανισμού Παροχής Υπηρε
κομείων.
σιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Βα
σίλης Πλαγιανάκος, που
Ακατάλληλο
ανέλαβε τα καθήκοντά του
Ομως, ο χώρος είναι τελεί
τον περασμένο Δεκέμβριο,
ως ακατάλληλος, πολύ μι
να επισκεφτεί τα φαρμα
κρός για τον αριθμό των
κεία για να διαπιστώσει ιδίασφαλισμένων που εξυπη
οις όμμασι το επίπεδο εξυ
ρετεί, χωρίς επαρκή αριθμό
πηρέτησης που προσφέρει
καθισμάτων, χωρίς τουαλέ
ο Οργανισμός στον οποίο
τα (που υπάρχει όμως για
προΐσταται.
το προσωπικό...) και συνή
Αυτό το μήνυμα στέλ
θως με έναν υπάλληλο στα
νει η Ελληνική Ομοσπον
δύο γκισέ εξυπηρέτησης.
δία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)
«Σήμερα η κατάσταση
μέσα από το φωτογραφι
στο φαρμακείο ήταν άλλη
κό υλικό που έχει αναρτήμία φορά αυτή τριτοκοσμι
σει στην ιστοσελίδα της στο
κής χώρας, με 130 περίπου
facebook.
άτομα να περιμένουν όρ
Οι φωτογραφίες δεί
θιοι μέσα στον μικρό χώ
χνουν άλλη μία φορά την
ρο μπροστά από τα γκισέ
απάνθρωπη ταλαιπωρία
ή στον εξωτερικό χώρο ή
που υφίστανται καθημε
στον δρόμο δύο και τρεις
ρινά δεκάδες καρκινοπα
ώρες για να παραλάβουν
θείς, οι οποίοι στήνονται
τα φάρμακά τους. Ο ένας
στις ουρές για να εκτελέ

Ρεπορτάζ
ΡΚΟΜεΜ

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φωτογραφίες που έδωσε οτη δημοσιότητα η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, που δείχνουν την απάν
θρωπη ταλαιπωρία που νφίοτανται καθημερινά δεκάδες καρκινοπαθείς για να εκτελέσονν τις συντα
γές τους

υπάλληλος που εξυπηρε
τούσε το κοινό σε ερώτη
ση ασφαλισμένων απάντη
σε: Τι θέλετε να σας κάνω;

Πήραν τρεις υπαλλήλους
από το φαρμακείο.... Βέβαια
μπορεί η δικαιολογία αυτή
να είναι πραγματική, αλ

λά πώς στις 12.45 εμφανί
στηκε μια δεύτερη υπάλλη
λος;» αναφέρει η Ομοσπον
δία στην ανάρτησή της.
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 Δώρισε την περιουσία της στο Κέντρο Υγείας Νάξου
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

298.66 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

26

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

1
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Η ιδιόχειρη διαθήκη της Ιωάννας Κατσουλη

Δώρισε την περιουσία ms
στο Κέντρο Υγείαβ Νάξου
ΜΕΓΑΛΗ συγκίνηση, αλ
εκλιπούσα Ιωάννα Κατσούλά και ελπίδα ότι υπάρχουν
λη» ανέφερε σε ανάρτησή
ακόμη άνθρωποι προκάλετου στον προσωπικό λογα
σε μια ηλικιωμένη κάτοικος
ριασμό του στο facebook
της Νάξου, η οποία έφυγε
ο διοικητής του νοσηλευ
από τη ζωή, καθώς άφησε
τικού ιδρύματος, ο οποίος
ένα μεγάλο μέρος της περι
επισύναψε στη δημοσίευ
ουσίας της στο νοσοκομείο
σή του δύο αποσπάσματα
του νησιού, όπως αποκάλυ
από τη χειρόγραφη διαθή
ψε ο διοικητής του Κώστας
κη της ηλικιωμένης. Σε ένα
Απιδόπουλος. Οπως γρά
από αυτά, στο τέλος της δι
φει στην ιδιόχειρη διαθήκη
αθήκης, αναφέρεται μετα
της η εκλυτούσα Ιωάννα Καξύ άλλων: «Εις μνήμη των
τσούλη,«... όλα τα άλλα κι
γονέων μου Μιχαήλ και Ει
νητά και ακί
ρήνης Κατσούνητα τα αφή
λη και γιαγιάς
«...κινητά
και
νω στο Κέ
μου Μαργαρίτας
ακίνητα τα αφήνω Μαρμαρινούς.
ντρο Υγείας
Νάξου στο
Τα αδέρφια μου
στο νοσοκομείο
Μαργαρίτα και
Νοσοκομείο
γίνονται
για
να
Εμμανουήλ Κα
για να γίνο
οι
άνθρωποι
καλά»
νται οι άν
τσούλα, Ζανθρωποι κα
νή και Νικολά
ου Μαρμαρινού
λά...»! Τα λό
για της γιαγιάς προκάλεσαν
και Γρηγορίου I. Μαρμαριρίγη σε όσους τα διάβασαν,
νού. Την παραπάνω διαθή
καθώς δείχνουν την ευαι
κη μου την έγραψα ολόκλη
ρη με το χέρι μου και την
σθησία, το ανθρώπινο ενδι
υπέγραψα. Η διαθέτης Ιω
αφέρον και την αγάπη της
άννα Μ. Κατσούλη».
για τους συνανθρώπους της.
Οπως έχει γίνει γνω
«Πώς να μη νιώθεις ότι
στό από τοπικά μέσα, η δι
υπάρχει ελπίδα; Πώς να
αθήκη έχει γίνει θέμα συ
μην προσπαθείς κάθε μέρα
ζήτησης στο νησί, ενώ ακό
να δημιουργείς συνθήκες
μα δεν έχει αποσαφηνιστεί
καλύτερες για τους συναν
το μέγεθος της περιουσίας
θρώπους σου; Οταν υπάρ
που άφησε η ηλικιωμένη
χει τέτοιο μεγαλείο ψυχής
στο νοσοκομείο.
από ανθρώπους όπως η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εξοργισμένος ο ιδιωτικός διαγνωστικός κλάδος
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

62.56 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

15

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

13695

1

CLAWBACK

Εξοργισμένος ο ιδιωτικός
διαγνωστικός κλάδος
«Ανάστατοι», «οικονομικά εξουθενωμένοι»
και «εξοργισμένοι» δηλώνουν οι γιατροί
του ιδιωτικού διαγνωστικού τομέα εξαιτίαβ
του clawback (μηχανισμόν αυτόματηβ
επιστροφήε) που πρέπει να καταβάλουν
για το έτοε 2018. Και επιμένουν ότι τα
μνημονιακά υπερπλεονάσματα, για τα
οποία επαίρεται η ηγεσία του υπουργείου
Υγείαε, είναι στην ουσία αποτέλεσμα
Tns «δημιουργικός λογιστικός» ms. «Ο
διαγνωστικόν κλάδοβ, έχονταε πληρώσει
ένα πολύ ακριβό τίμημα, παρακολουθεί
με τρόμο το θέατρο του παραλόγου όπου
πρωταγωνιστεί το αμείλικτο δίδυμο του
υπουργείου Υγείαε» τονίζει η Ενωση Ιατρών
ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωσή ms.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πολύωρη ταλαιπωρία στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

317.51 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

17

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

13695

1

Πολύωρη ταλαιπωρία
στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία και τη
φορολογία τους το δικαίωμα να έχουν υγειονομική
περίθαλψη; Οτι μεταξύ των δικαιωμάτων των ασθε
ρεις ώρες και 15 λεπτά αναμονή. Ενας υπάλ
νών είναι και ο σεβασμός του χρόνου του ασθενούς;»,
ληλος για τουλάχιστον 130 ασθενείς ή συγ
διερωτάται στην οργισμένη ανάρτησή της.
γενείς των αρρώστων, που στοιβάζονται σε
μια αίθουσα ελάχιστων τετραγωνικών. Σε αυτόν τονΑξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια κατέφθασε με τη
συνταγή στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στις 10.45 το
περιορισμένο χώρο, είναι διαθέσιμες μόλις δέκα
πρωί και αποχώρησε στις 14.15 το μεσημέρι. «Δεν
καρέκλες για να ανακουφίσει κάποιος τα πόδια του
υπάρχει καν η πρόβλεψη τουαλέτας, αφού η μία
από την ορθοστασία...
και μοναδική που υπάρχει στο ισόγειο χρησιμο
Οι παραπάνω λεπτομέρειες συνθέτουν μια εικόνα,
ποιείται αποκλειστικά από τους εργαζομένους»
«αναλγησίας», εάν αναλογιστεί κανείς πως αυτή είναι
διαπιστώνει η ίδια.
η εξυπηρέτηση που προσφέρει το ΕΣΥ σε χρονίως
Για την ιστορία, το προεδρείο του ΕΛΛΟΚ έχει
πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, όπως είναι οι
διαμαρτυρηθεί πολλάκις στο προεδρείο του μεγα
καρκινοπαθείς, οι οποίοι χρειάζεται να προμηθευ
λύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας. Ομως,
τούν τα απαραίτητα φάρμακά τους.
παρά τις προφορικές δεσμεύσεις, η καθημερινότητα
Η ανάρτηση της προέδρου της Ελληνικής Ομο
των βαριά πασχόντων παραμένει καταδικασμένη
σπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Καίτης Αποστολίδου,
σε μια αδικαιολόγητη ταλαιπωρία.
στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας στο Facebook
αποτελεί (ένα ακόμη) «ξέσπασμα» για ας τραγικές
συνθήκες που επικρατούν στα κεντρικά φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ.
Στον στενό οικογενειακό της κύκλο έχει δύο
ασθενείς, γι’ αυτό και τα τελευταία τρία χρόνια
στέκεται υπομονετικά στην ουρά του φαρμακείου
του Οργανισμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. «Από
το πολιτισμένο περιβάλλον στο Κέντρο Ημερήσιας
Νοσηλείας Ν. Κούρκουλος που υπάγεται στο Νοσο
κομείο Αγιος Σάββας, ο ασθενής κατευθύνεται προς
μία τριτοκοσμιχή υπηρεσία», περιγράφει.
Ομως, κατά την τελευταία επίσκεψή της ένιωσε
την απόλυτη «προδοσία» του δημόσιου συστήματος
στους βαριά ασθενείς, το οποίο οφείλει να τους
περιθάλπει με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. «Εχει
αναλογισθεί η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τι σημαίνει να
είσαι ασθενής σε θεραπεία και να στέκεσαι 2 και
3 ώρες όρθιος για να εκτελέσεις μια συνταγή; Το
ότι οι ασφαλισμένοι ασθενείς έχουν πληρώσει με
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Τ

Πάσχοντεε με
σοΒαρέβ ασθένειεβ
περνούν ώρεβ otis
ουρέε των κεντρικών
φαρμακείων
του ΕΟΠΥΥ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Γεννητούρια στα διόδια Λεπτοκαρυάς
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

71.08 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

16

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

6345

Γεννητούρια
στα διόδια
Λεπτοκαρυάς
ΜΕ τη βοήθεια διασωστών του ΕΚΑΒ
και... αστυνομικών γέννησε νεαρή γυ
ναίκα στα διόδια Λεπτοκαρυάς Πιερίας!
Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το
βράδυ, όταν ο σύζυγος της γυναίκας
στάθμευσε το αυτοκίνητό του επί της
εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης,
έξω από το τμήμα Τροχαίας Αυτοκινη
τοδρόμων Πιερίας. Μπήκε τρέχοντας
στο τμήμα και άρχισε να καλεί σε βοή
θεια. Μόλις οι αστυνομικοί βγήκαν για
να δουν τι έχει η γυναίκα, συνειδητο
ποίησαν ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδι
κασία τοκετού! Ειδοποιήθηκε αμέσως
το ΕΚΑΒ και με τη βοήθεια διασωστών
και αστυνομικών η γυναίκα έφερε στον
κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Επειτα,
μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο Κέ
ντρο Υγείας Λιτοχώρου και από εκεί στο
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, συνοδεία
περιπολικού. Μετά το τέλος της βάρδι
ας τους, οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν
τη νέα μητέρα στο νοσοκομείο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

2464.06 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,17-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

1

==gp MSIΠη1Κ]ΐ3Λ*'·Ι~—

Λωρεάν'οένβ™
«Περί υγείαε»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
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 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ1
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,17-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

OpGios μέσα
σε μόνο
μία ημέρα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ριν από μερικά χρόνια
ηλικιωμένοι με εκφυλι
στώ vooous ocn σπονδυλι
κή στήλη ή ασθενείδ με κατάγ
ματα στη μέση από τροχαίο ή
πτώση θα χρειάζονταν πολλοΰΰ μήνε$ αποθεραπεία έακ
ότου κατάφερναν να σταθούν
ξανά στα πόδια tous. Σήμερα
αρκεί μία ημέρα μετά τη σπονδυλοδεσία για να μπορούν να
σηκωθούν και να περπατή
σουν. Αυτό το «θαύμα» έχει
συντελεστεί με τη ρομποτική
χειρουργική τηδ σπονδυλική$
στήλης που αποτελεί ακόμα
ένα τεχνολογικό ιατρικό επί
τευγμα. Αυτή η τεχνική, με τη
βοήθεια του νέου ρομποτικού
συστήματο5, έχει καταφέρει το
ακατόρθωτο, όπαχ οι ασθενεί^
να σηκώνονται και να περπα
τούν μέσα σε 24 ώρε$. Ηλικιω
μένοι ασθενείς που λόγω γήpaTos παρουσιάζουν στένω
ση otous σπονδύλου, πλέον
αποφεύγουν την αναπηρία και
συνεχίζουν να είναι ενεργά μέ
λη ms κοινωνίαε.
Πολλά σοβαρά προβλή
ματα uis σπόνδυλέ στήληε
αντιμετωπίζονται πλέον και στη
χώρα pas με τη βοήθεια ενό$
υπερσύγχρονου ρομποτικού
συστήματος με συνέπεια να
μη χρειάζεται να ταξιδεύουν
οι ασθενεί$ σε εξειδικευμένα
κέντρα του εξωτερικού για να
βρουν την υγειά xous.
Η ρομποτική χειρουργική
Tns σπονδυλικήε σιήλη5 ανα
πτύχθηκε την τελευταία τριε
τία axis ΗΠΑ και χάρη σε αυ
τή ελαχιστοποιήθηκαν οι πι
θανού-^ ιατρικού λάθου5,
ενώ εκμηδενίστηκαν οι πιθανότητε5 πρόκλησή νευρολογικών βλαβών κατά tis επεμβάσεβ στη σπονδυλική στήλη.
Αποτέλεσμα aunis Tns εξέλι
ξή ήταν το ρομποτικό σύστη
μα ExcelsiusGPS™, το νεότερο
επίτευγμα Tns ρομποτική$ χειρουργική5 παγκοσμίω5. Ενα
τέτοιο σύστημα -το μοναδικό
στη νότια Ευρώπη- υπάρχει και
λειτουργεί στην Ελλάδα.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ

Σελ. 2-3

J

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ1
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,17-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Ρομποτικό σύστημα για επεμ
Λειτουργεί στην Ελλάδα (Metropolitan) το πιο
σύγχρονο επίτευγμα ins xEipoupyiKns, που δίνει τη
δυνατότητα σε ασθενεί^ με εκφυλιστικκ παθήσεΐ5 ή
με κατάγματα να περπατήσουν ακόμη και σε 24 d>p£s

ρομποτική χειρουργική tns
τική χειρουργική ms σπονδυλική5
σπονδυλικής στήλης αποτε
στήλη5 ελαχιστοποιήθηκαν οι πιλεί ακόμα ένα τεχνολογικό επί
Θανότητε5 ιατρικού λάθου5 και εκ
τευγμα ms Ιατρικήδ που έχει κα
μηδενίστηκαν οι πιθανότητε5 πρό
ταφέρει το ακατόρθωτο, oncos
κλησης νευρολογικών βλαβών
να σηκώνονται και να περπα
κατά as επεμβάσεΰ στη σπονδυ
τάνε μέσα σε 24 ώρε$ άνθρω
λική στήλη.
ποι που έχουν υποστεί κατάγμα
Αποτέλεσμα αυτής ms ανά
τα στη σπονδυλική στήλη έπει
πτυξης ήταν το ρομποτικό σύστη
τα από τροχαίο ατύχημα ή πτώ
μα ExcelsiusGPS, που αποτελεί το
ση. Ακόμη, ηλικιωμένοι ασθενείε
νεότερο επίτευγμα της ρομποτι
που λόγω γήρατοδ παρουσιά
κής χειρουργικής παγκοσμίου.
ζουν στένωση στοης σπονδύ
Ενα τέτοιο σύστημα, το μοναδι
λου αποφεύγουν την καθήλω
κό στη Νότια Ευρώπη, υπάρχει
ση και την αναπηρία, και συνε
και λειτουργεί στην Ελλάδα, στο
χίζουν να είναι ενεργά μέλη ms
Metropolitan Hospital.
κοινωνιής.
Η ομάδα των ειδικευμένων
Επιπλέον, παιδιά, έφηβοι, άνιατρών που είναι υπεύθυνη για
δρε$ και γυναίκε$ που αντιμετω
την πραγματοποίηση διαδερμιπίζουν εκφυλιστικά προβλήμα
κών επεμβάσεων (δηλαδή χωτα εξαιτία5 σπονδυλολίσθηση5
pis να κόβουν ή να τραυματί
ή έχουν κινητικέ5
ζουν ιστοής και νεύ
δυσκολία εξαιρα) με το νέο σύστη
Ενδείκνυιαι για
aas κύφωση$ ή
μα ExcelsiusGPS, με
ηλικιωμένοι^ με
σκολίωση5 απο
επικεφαλή$ τον δρα
θεραπεύονται.
Μάριο Λυκίσσα, έχει
στένωση σπονδύλων
Ολα αυτά τα
και ενηλίκου ή παιδιά παρακολουθήσει το
προβλήματα και
ρομποτικό σύστημα
με σπονδυλολίσθηση,
πολλά άλλα αντι
από τα πρώτα βήμα
μετωπίζονται πλέ κύφωση ή σκολίωση τά του otis ΗΠΑ. Μά
ον και στη χώρα
λιστα, έχει ήδη πραγ
pas με τη βοήθεια
ματοποιήσει σημαντι
ενό$ υπερσύγχρονου ρομποτικού
κό αριθμό χειρουργείων σε ενηλίσυστήματος που φυσικά κινεί το
kous και παιδιά με προβλήματα
στη σπονδυλική στήλη.
άριστα εκπαιδευμένο επιστημονι
κό προσωπικό.
«Από τον Οκτώβριο του 2018,
Να σημειωθεί σ' αυτό το ση
που ήρθε αυτό το μηχάνημα στην
μείο ότι η σπονδυλική στήλη που
Ελλάδα, έχουν αντιμετωπιστεί
έχει υποστεί κάκωση, δηλαδή
πολλέ5 περιπτώσεΐ5 ασθενών με
βλάβη στον νωτιαίο μυελό, δυπροβλήματα σπονδυλικής στένω
σης, αστάθεια$ εξαιτιής εκφυλιστιcrtuxcos, δεν μπορεί να θεραπευ
κών παραγόντων ή με κατάγματα
τεί - τουλάχιστον όχι ακόμα.
Tns σπονδυλικής στήλης από τρο
χαία ή πτώσεΐ5 και πολλέ5 άλλε5
▲ To ExcelsiusGPS
παθήσε^, oncos κύφωση, σκολί
Σύμφωνα με tous ειδικού5, η
τρισδιάστατη και πολύπλοκη δο
ωση κ.λπ.» pas είπε ο δρ Μάριos AuKioaas, χειρουργ05 σπονμή ms σπονδυλικής cnr^ns αλ
δυλική$ στήλης, διευθυντής ms
λά και η πληθώρα των ηαθήσεΚλινικής Σπονδυλικής Στήλης του
ών ms αποτελούν αιτία ιατρικών
θεραπευτηρίου Metropolitan και
σφαλμάτων και δυσαρεστημένων
senior clinical associate στο Πα
ασθενών.
νεπιστήμιο Weill Cornell ms ΝέΓι' αυτό την τελευταία τριετία
as YopKns.
otis ΗΠΑ αναπτύχθηκε και γνώ
Παρακάτω ο δρ AuKioaas πε
ρισε ευρεία εφαρμογή η ρομποτι
ριγράφει στο «Περί Υγείαε» σε
κή χειρουργική ms σπονδυλικής
noies περιπτώσεΐ5 εφαρμόζεται η
στήλης, ακολουθώντα5 us ανάλοτεχνική με το νέο ρομποτικό σύ
yzs εξελίξει στον τομέα της ροστημα και ποια είναι τα πλεονεκτήμποτική5 χειρουργική5 του ισχίου
ματά ms.
και του Yovams. Χάρη στη ρομπο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε noious ασθε

Νεαρή ασθενής, 27 ετών, με σκοήίωση, η οποία αντιμε
τωπίστηκε με ρομποτική χειρουργική ms σπονδυήικήε
στήήηε από τον δρα Λυκίσσα. εικόνα πριν και 24 ώρες
μετά το χειρουργείο

«Κάθε ασθενής με πρόβλημα στη
σπονδυλική στήλη που έχει την έν
δειξη να χειρουργηθεί μπορεί να αντι
μετωπιστεί με το ρομποτικό σύστημα
ExcelsiusGPS. Για κάθε ασθενή υπάρ
χει ένα εξατομικευμένο σχέδιο» εξηγεί
ο γιατρό5.
Οι ενδείξεΐ5 του ρομποτικού συστήparos ExcelsiusGPS περιλαμβάνουν με
ταξύ άλλων τη σπονδυλική στένωση, η
οποία είναι ένα από τα συχνότερα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίω$ οι
ηλικιωμένοι.
«Συνήθω$ αυτοί οι ασθενεί^ πονούν
crrous μηροής όταν περπατούν. Ο πόvos αρχικά εμφανίζεται όταν διανύσουν
1.000 μέτρα, μετά στα 500 και αργότε
ρα δεν μπορούν να περπατήσουν πά
νω από 100 μέτρα, γι' αυτό πρέπει να
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 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ1
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,17-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

βάσεβ στη σπονδυλική στήλη
Τα πλεονεκτήματα
του ρομποτικού συστήματοδ
«Σε σύγκριση με as συμβατά τεχνικέδ χειρουργικής τηδ σπονδυλικής στήλη5, το
ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS™:
**■ Μειώνει σημανηκά τον χειρουργικό χρόνο.
*·■ Εξασφαλίζει ακρίβεια στη διαδερμική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, διασφαλίζοντα5 μια αναίμακτη επέμβαση.
Ελαχιστοποιεί την παραμονή στο νοσοκομείο, ακόμα και aus σοβαρότερεδ των
περιπτώσεων.
**· Ελαχιστοποιεί as νευρολογικέδ επιπλοκέδ.
<—■ Μειώνει σημαντικά το διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό stress του ασθενούδ.
** Μειώνει σημαντικά την περιεγχειρητική νοσηρότητα.

Το κόστοδ και ο ΕΟΠΥΥ
Να σημειωθεί ότι το κόστοδ αυτών των επεμβάσεων μπορεί να αγγίξει τα 10.000
ευρώ, εκ των οποίων ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει ένα μικρό ποσό. Ωστόσο το κόστοδ αντι
σταθμίζεται με την ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση, as ελάχιστεδ ημέρεδ νοσηλείαδ, τη μηδενική απώλεια αίματοδ και φυσικά την απουσία μετεγχειρητικών
επιπλοκών και πόνου.

/sis ενδείκνυιαι η χρήση του ExcelsiusGPS
καθίσουν» pas είπε ο γιατρόδ και συ
νέχισε: «Σ' αυτέδ us περιπτώσεΐδ βγά
ζουμε μια ακτινογραφία και στη συνέ
χεια σταθεροποιούμε με εμφυτεύματα
τιτανίου τη σπονδυλική στήλη στο ση
μείο ή στα σημεία όπου υπάρχει βλάβη.
Με αυτό τον τρόπο γίνεται αποσυμπίεση τηδ σπονδυλικής στήληδ και ο ασθε
νής δεν πονάει».
Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα, ο
ασθενής σηκώνεται την επόμενη ημέρα,
ενώ έπειτα από μία ή δύο μέρεδ νοσηλείαδ επιστρέφει στο σπίτι του όρθιοδ και
απόλυτα λειτουργικόδ!
Μια άλλη συχνή πάθηση που παρου
σιάζεται και σε νεαρέδ ηλικίεδ αλλά και
σε ανθρώπουδ πάνω από 45 ετών είναι η
σηονδυλολίσθηση λόγω συγγενοής αιτιολογίαδ, με κυριότερο σύμπτωμα την
αστάθεια.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Σε αυτέδ us περιπτώσειδ κάνουμε
μικρέδ οπέδ και με τη βοήθεια του ρο
μποτικού συστήματοδ ExcelsiusGPS κατευθυνόμαστε διαδερμικά, δηλαδή χωpis να κόβουμε ιστούδ και νεύρα, στο
σημείο τηδ σπονδυλικής στήληδ όπου
υπάρχει η βλάβη και τοποθετούμε το
εμφύτευμα, με στόχο να τη σταθεροποι
ήσουμε. Δεν έχουμε απώλεια αίματοδ,
δεν υπάρχουν μετεγχειρητικέδ επιπλοκέδ, μειώνεται ο xpovos νοσηλείαδ και
γίνεται ταχύτερα η αποκατάσταση του
ασθενούδ».
«Μια από us βασικέδ ενδείξεΐδ του
ρομποτικού συστήματοδ είναι τα κατάγ
ματα τηδ σπονδυλικής στήληδ, αρκεί να
μην έχει υηοστεί βλάβη ο νωτιαίοδ μυελόδ. Πρόσφατα 65xpovos ασθενήδ με
κάταγμα στο 04 του οσφυϊκού σπονδύ
λου έπειτα από πτώση αντιμετωπίστηκε

διαδερμικά και την επόμενη ημέρα ση
κώθηκε» μαδ είπε ο γιατρόδ.
Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί σε
ασθενείδ με σκολίωση ή κύφωση.
«Το ρομποτικό σύστημα αρχικά σχε
διάστηκε για ασθενείδ με παραμόρφω
ση τηδ σπονδυλικής στήληδ, όπου η
τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είναι
ιδιαίτερα απαιτητική. Η ευκολία και η
ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυ
τευμάτων αλλά και η μείωση τηδ πιθανότηταδ πρόκλησηδ νευρολογικής βλάβηδ είναι εντυπωσιακέδ. Εξίσου εντυπω
σιακή είναι και η διόρθωση τηδ σκολίωons ή τηδ κύφωσηδ». Επίσηδ, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείδ με αυχενικά προβλήματα.
Οι χειρουργικέδ παθήσειδ του αυχένα
μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφα
λή τρόπο με το ρομποτικό σύστημα, το

οποίο έχει πρόσφατα λάβει έγκριση από
το FDA για τη χειρουργική αντιμετώπι
ση παθήσεων τηδ αυχενικής μοίραδ τηδ
σπονδυλικής στήληδ.
Αλλεδ παθήσειδ που ενδείκνυνται για
το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS™
είναι δισκοπάθεια - εκφύλιση μεσοσπον
δυλίου δίσκου τηδ σπονδυλικής στήληδ
και τα οστεοπορωτικά κατάγματα τηδ
σπονδυλικής στήληδ.
«Το ρομποτικό σύστημα επιτρέπει
τη διαδερμική και, κατ' επέκταση, αναί
μακτη σταθεροποίηση τηδ σπονδυλικής
στήληδ έπειτα από κάταγμα κάθε αιτιολογίαδ» δήλωσε ο δρ Λυκίσσαδ, ο onoios
ανέφερε ότι μέσα στουδ επόμενουδ μήνεδ η κατασκευάστρια εταιρία σκοπεύει
να επεκτείνει τη χρήση του ρομποτικού
συστήματοδ και σε κατάγματα του υπό
λοιπου σκελετού.
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 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ ΩΣ ΟΠΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ...
Πηγή:

FINANCE MARKETS
VOICE

Επιφάνεια:

506.17 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

1650

1

ΑΤΤΙΚΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Φόρεσε τη...
λευκή ποδιά
npos άγραν
ψήφων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ1ΙΣΑ
ΩΣ ΟΠΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ...
Πηγή:

FINANCE MARKETS
VOICE

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΑΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΙΣΑ ΩΣ ΟΠΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Εργαλείο προεκλογικήε
καμπάνισε η... λευκή
υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής,
ουσιαστικά ήταν διαφήμιση του ίδιου: «Μία πρω
Γιώργος Παιούλης, χρησιμοποιεί, όλο
τοβουλία του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατού
και συχνότερα πλέον και χωρίς τον πα
λη», έγραφαν με μεγάλα γράμματα, λίγους μόλις
ραμικρό ενδοιασμό, την ιατρική του ιδι
μήνες πριν τις εκλογές.
ότητα και τη θέση του ως πρόεδρος του Ιατρικού
Τελευταίο περιστατικό, η επίσκεψη του κ. ΠαΣυλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) ως όπλο στην προεκλο
τούλπ στην «Κιβωτό του Κόσμου» για να προ
γική του εκστρατεία.
σφέρει δώρα στα παιδιά, ως πρόεδρος του ΙΣΑ.
Ξεφυλλίζοντας το περιοδικό «Ενημέρωση
Το διαβάσαμε σε ένα από τα πολλά δελτία του
των Ιατρών» (έκδοση που χρηματοδοτείται από
Ιατρικού Συλλόγου, για τα οποία με ευκολία
διαφημίσεις φαρμακευτικών, αλλά αυτό είναι μία
μπορεί κανείς να αναρωτηθεί αν το Γραφείο
άλλη ιστορία) διαβάζουμε άρθρο του προέδρου
Τύπου του μεγάλου επιστημονικού συλλόγου
κ. Πατούλη, που αναφέρεται στην ανάπτυξη του
της χώρας, τελικά αναλώνεται στην ανάδει
Ιατρικού Τουρισμού στην Αττική,Έμμεσα, το άρ
ξη του υποψήφιου για την Περιφέρεια της
θρο αποτελεί διαφήμιση μέρους του προγράμμα
Αττικής, κ. Πατούλη.
τος του, ως υποψήφιος Περιφερειάρχης.
Τα ερωτήματα αυτά προκύπτουν εύλο
Θα μπορούσαμε, μάλιστα, να αναρωτηθούμε:
γα, καθώς, ακόμη κι αν η επίσκεψη στην
Χρόνια ομιλεί ο κ. Πατούλης περί του Τουρισμού
καθ’ όλα αξιοσέβαστη «Κιβωτό του Κό
Υγείας. Τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, θυμήθηκε
σμου» είναι σωστή και δέουσα ενέρ
ότι ο Ιατρικός Τουρισμός θα βοηθήσει ειδικά την
γεια για τον Σύλλογο, το Διοικητικό
Αττική; Αλλά, δεν είμαστε κακοπροαίρετοι. Ακρι
του Συμβούλιο σίγουρα θα έχει μέλη
βώς στη διπλανή σελίδα, όμως, υπάρχει άρθρο,
που δεν... κατεβαίνουν υποψήφιοι στις
του Γιάννη Κεχρή, επίσης ιατρού, αλλά και επί
επερχόμενες εκλογές για να την υλο
σης υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου στον
ποιήσουν. Άλλωστε, στις «προεκλο
Βόρειο Τομέα, φυσικά με τον συνδυασμό του κ.
γικές» δηλώσεις του Γιώργου Πα
Πατούλη. Σύμπτωση...
τούλη κατά τπν εν λόγω επίσκεψη,
διαβάζουμε, μεταξύ άλλων: «Στις
προτεραιότητες μας είναι η στή
Δύο περιστατικά
Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Ο υπο
ριξη όλων των δομών της Αττικής
ψήφιος Περιφερειάρχης χρησιμοποιεί το ευαί
που παρέχουν κοινωνικό έργο και
προσφέρουν ανακούφιση σε παιδιά
σθητο θέμα της Υγείας, ένα ζήτημα που μας απα
και αδύναμες οικογένειες. (...) Η Ατ
σχολεί όλους, για να πετύχει τους προεκλογικούς
τική μας θα είναι φιλόξενη για όλους
του στόχους. Δεν πάει πολύς καιρός, που το λε
τους συμπολίτες μας».
κανοπέδιο είχε γεμίσει αφίσες που διαφήμιζαν τη
Ως τι το υπόσχεται αυτό ο κ. Πατού
-σπουδαία πράγματι- πρωτοβουλία του «Δικτύου
λης; Ως... πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου; Τα
Υγιών Πόλεων» για την ενεργοποίηση εθελοντών
συμπεράσματα, δικά σας.
δοτών μυελού των οστών. Μόνο που, οι αφίσες

Ο

I Με άρθρα, παρεμβάσειε και επισκέψειε και προτάσσονταε
"Β τη συγκεκριμένη ιδιότητά του κάνει τον προεκλογικό του
αγώνα για τη θέσπ του Περιφερειάρχη τηε Αττικπε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας στο
Νοσοκομείο
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Επιφάνεια:

137.68 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

20

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

2300

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Επαναλαμβανόμενες
στάσεις εργασίας
στο Νοσοκομείο
Σε επαναλαμβανόμενες τρίωρες
στάσεις εργασίας προχωρούν κάθε
Τρίτη οι εργαζόμενοι του Γενικού
Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μπροστά
στο αδιέξοδο που έχει προκληθεί από
την τραγική υποστελέχωση, οδηγώ
ντας σε εντατικοποίηση της δουλειάς
των ελάχιστων εργαζομένων και εξαναγκάζοντάς τους σε παραιτήσεις (π.χ.
γιατροί στη Μονάδα Νεφρού, στην Πα
θολογική κλινική κ.α.).
Οι εργαζόμενοι απαιτούν να λυθεί
άμεσα το πρόβλημα της στελέχωσης
και χρηματοδότησης των δημόσιων
δομών Υγείας.
Μπροστά στα οξυμένα προβλήματα
στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, στο
Μαντζαβινάτειο και σε όλες τις δημόσι
ες δομές Υγείας του νομού, το Εργα

τικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης
και το Νομαρχιακό Τμήμα Κεφαλονιάς - Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ καλούν τα
| σωματεία της δύναμής τους σε συναι γερμό και το υπουργείο Υγείας να αναλάβει άμεσα την ευθύνη και να δώσει
1 τις επείγουσες λύσεις που απαιτούνται.
«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διά της
βουλευτή του, έχει το θράσος να μι
λά σε πρόσφατη ανακοίνωση για προ
σλήψεις που έκανε το κόμμα της, δή
θεν σε αντιπαράθεση με ΝΔ - ΓίΑΣΟΚ,
όταν το μόνιμο προσωπικό στο Γενικό
Νοσοκομείο Κεφαλονιάς (ΓΝΚ), στο Μαντζαβινάτειο, στα Κέντρα Υγείας, στα
αγροτικά ιατρεία και αλλού έχει ελαχι
στοποιηθεί και είναι πολύ λιγότερο α
κόμη κι από την έναρξη των μνημονί
ων. Κυριολεκτικά η δημόσια Υγεία στο
νομό βρίσκεται σε κατάρρευση και υφίσταται μόνο χάρη στον ηρωισμό και
την υπέρβαση εαυτού από το προσωπι
κό. Η ελαστική εργασία, οι εργαζόμενοι
με ολιγόμηνες συμβάσεις, οι επικουρικοί, οι φαντάροι - γιατροί, η κινητικό
τητα με αποδυνάμωση περιφερειακών
και αγροτικών ιατρείων, που τόσο δια
φημίστηκαν και από αυτήν την κυβέρ
νηση, δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα»,
τονίζει σε ανακοίνωσή του το Νομαρ
χιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.

Ι

I

Ι
;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ασθενοφόρα «καρμανιόλες»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Επιφάνεια:

282.74 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

19

Αρθρογράφος:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

Ασθενοφόρα «καρμανιόλεε»

Λάστιχο οπό ΕΚΑΒ έγινε χίλια
κομμάτια στην Εθνική 066!
Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή
ακόμη χειρότερα θύματα μετά από τροχαίο
ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη κγ' '
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως γράφει
το odelalis.gr, το περιστατικό συνέβη εν
ώρα υπηρεσίας στην Εθνική Οδό
Θεσσαλονίκης - Αθηνών. Ξαφνικά, ενώ
το ασθενοφόρο κινούνταν κανονικά το
ένα από τα μπροστινά λάστιχα του
οχήματος διαλύθηκε στην κυριολεξία
με αποτέλεσμα ο έλεγχός του να γίνει
αρκετά δύσκολος. Σε ανακοίνωσή του
το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ
Πιερίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» κάνει λόγο για
ασθενοφόρα-καρμανιόλες και τονίζει ότι
πολλές φορές έχει επισημάνει την
ακαταλληλότητα των ασθενοφόρων του νομού
στους αρμόδιους φορείς.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

15

 Πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων η υποβάθμιση
των δημόσιων υποδομών Υγείας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Επιφάνεια:

376.45 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

2300

1

ΚΙΛΚΙΣ

Πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων
η υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών Υγείας
Στο Νοσοκομείο της πόλης περιόδευσε ο Σωτήρης Αβραμόπουλος,
υποψήφιος περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας
ο κάλεσμα ενίσχυσης του
ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες,
για να δυναμώσει η ελπί
δα στο λαό και να συμβάλει στην οργάνωση της αντε
πίθεσης για σταθερή εργασία,
αξιοπρεπείς μισθούς, δημόσι
ες δωρεάν κοινωνικές υπηρε
σίες, μετέφερε και στο Κιλκίς
ο υποψήφιος περιφερειάρχης

Τ

Κεντρικής Μακεδονίας με τη
«Λαϊκή Συσπείρωση», Σωτήρης
Αβραμόπουλος.
Την περασμένη Τρίτη, ο Σ. Α
βραμόπουλος περιόδευσε στο

Νοσοκομείο, στις υπηρεσίες
της Αντιπεριφέρειας Κιλκίς και
παρουσίασε στα τοπικά Μέσα
τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους της «Λα
ϊκής Συσπείρωσης» από την ΠΕ Κιλκίς. Μαζί του ήταν οι
υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Ρία Αλτιπαρμακίδου,
θοδωρής Αθανασιάδης, Κώστας Χαλίτσιος, Βίκυ Φαχουρίδου και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.
Κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο, επισήμανε ό
τι το ΚΚΕ έχει αναδείξει επανειλημμένα τα οξυμένα προ
βλήματα του Νοσοκομείου Κιλκίς, όχι μόνο μέσα στη Βου
λή αλλά και στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο,
καθώς και στα σωματεία και τους φορείς που δραστηριο
ποιούνται τα μέλη του.
Ανέδειξε πως είναι αδιανόητο τον 21ο αιώνα να στεγά
ζεται το νοσοκομείο μίας πόλης όπως το Κιλκίς σε κτίρια
που κτίστηκαν τη δεκαετία του 1930, να υπάρχουν ελλεί
ψεις σε γιατρούς που φτάνουν ακόμα και το 50%, να μην
μπορεί το ΕΚΑΒ να καλύψει τις καθημερινές και έκτακτες
ανάγκες των ασθενών κ.ά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανέφερε ότι η υποβάθμιση αυτή μόνο τυχαία δεν εί
ναι, μιας και η Υγεία όλο και περισσότερο εμπορευμα
τοποιείται και το βάρος πέφτει στις πλάτες των εργαζο
μένων και των οικογενειών τους. Ενώ, συμπλήρωσε πως
όσο και αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να προ
βάλει το δήθεν έργο της στη δημόσια Υγεία, η βάρβαρη
πραγματικότητα, όπου ο λαός βάζει βαθιά το χέρι του
στην τσέπη για την πρόληψη, τη θεραπεία, το φάρμα
κο, και όποιος δεν έχει χρήματα βρίσκεται κυριολεκτι
κά στο έλεος της τύχης του, παραμένει.
Τόνισε ακόμα και τις ευθύνες της Τοπικής Διοίκησης,
όπου οι δήμαρχοι και οι υποψήφιοι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ,
του ΚΙΝΑΛ και άλλων αστικών δυνάμεων ζητούν συνε
χώς νέες αρμοδιότητες, όπως και της Υγείας, χωρίς ό
μως να είναι εξασφαλισμένοι οι ανάλογοι πόροι. Καυτη
ρίασε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μόλις πριν λίγες βδομάδες
ο δήμος Κιλκίς χρηματοδότησε με 128.000 ευρώ την ε

πισκευή μίας πτέρυγας στο Νοσοκομείο, από τα χρήμα
τα των πολιτών του Κιλκίς, χωρίς να διεκδικήσει ούτε έ
να ευρώ από την κυβέρνηση, χωρίς να αναδείξει τις δι
αχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων.
Κατά την επίσκεψη στις υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, ο Σωτήρης Αβραμόπουλος μίλησε με τους υπαλ
λήλους, όπου ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις σε προ
σωπικό με την ταυτόχρονη εντατικοποίηση της εργασί
ας τους, εξηγώντας ότι αυτή η τάση είναι πολιτική επι
λογή όλων των κυβερνήσεων και των διοικήσεων στους
δήμους και την Περιφέρεια, ώστε να διευρυνθούν πα
ραπέρα οι ελαστικές σχέσεις εργασίας με μειωμένα δι
καιώματα και μισθούς, ώστε να ενισχυθούν οι εργολά
βοι και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι σε
μεγάλο βαθμό υλοποιούν έργα των ΟΤΑ με πολύ με
γαλύτερο κόστος για το λαό και με αμφίβολης ποιότη
τας αποτέλεσμα.
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 Μεσογειακή αναιμία: Επαναστατική θεραπεία
μειώνει τις μεταγγίσεις
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιφάνεια:

198.26 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

1,30

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Μεσογειακή αναιμία: Επαναστατική θεραπεία στο Ιπποκρστειο μειώνει τις μεταγγίσεις αίματος ©

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μεσογειακή αναιμία: Επαναστατική θεραπεία μειώνει τις μεταγγίσεις
1
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σελ.:

1,30

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

^ J Μεσογειακή αναιμία: Επαναστατική θεραπεία μειώνει tis μεταγγίσετε
ΣΚΕΥΑΣΜΑ το οποίο, βάσει έρευνας που ολοκληρώνεται,
περιορίζει και ελαχιστοποιεί τις ανάγκες για μεταγγίσεις αί
ματος σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία έρχεται πολύ σύ
ντομα...
Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε χθες στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για την Ημέρα θαλασσαιμίας
αναφέρθηκε ότι τον επόμενο χρόνο αναμένεται να εξασφα
λιστεί η κυκλοφορία του. Υπογραμμίστηκε, επίσης, ότι ένας
από τους δυο ασθενείς οι οποίοι συμμετείχαν στο ερευνητι
κό πρόγραμμα εφαρμογής της γονιδιακής θεραπείας με τρο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ποποιημένα αρχέγονα σε κέντρα της Θεσσαλονίκης ύστερα
από έξι μήνες βρίσκεται στην τελική ευθεία για την πλήρη
ίαση. Η αιμοσφαιρίνη βρίσκεται σε επίπεδα τέτοια, που δεν
υπάρχει ανάγκη για μεταγγίσεις. Στο ίδιο πρόγραμμα συμ
μετέχουν κέντρα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
0 πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με θα
λασσαιμία Βασίλης Δήμος αξιολογεί ως «πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι με τη χρήση, μελλοντικά, του σκευάσματος θα
βελτιωθούν δραστικά οι όροι και η ποιότητα της ζωής, αφού
θα ελαχιστοποιηθούν οι μεταγγίσεις και οι επιβαρύνσεις».
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 SOS για ελλείψεις τραυματιοφορέων
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

74.03 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

15

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

13695

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

SOS για ελλείψεις
τραυματιοφορέων
Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι εργαζόμενοι
των δημόσιων νοσοκομείων για tis ελλείψεις
τραυματιοφορέων, με αποτέλεσμα την
προβληματική εξυπηρέτηση των ασθενών
στα νοσοκομεία και Kupioos στα Τμήματα
Επειγόντων Περιστατικών. Μία στις δύο
θέσεις είναι κενή, ενώ οι επικείμενεε
μετατάξεις 526 τραυματιοφορέων - πρώην
σχολικοί φύλακεε - otous δήμουβ με νόμο
του υπουργείου Εσωτερικών θα προκαλέσει
«μπλακάουτ». Μάλιστα, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) καταγγέλλει σε
ανακοίνωσή Tns ότι «ο εξοπλισμόε, καρότσια,
φορεία είναι διαλυμένα. Δεν υπάρχουν
σε πολλέβ περιπτώσειε ασθενοφόρα για
tis εοωτερικέε διακομιδέε με αποτέλεσμα
να αναγκάζονται οι τραυματιοφορείς με
διαλυμένα φορεία να διανύουν μεγάλεε
αποστάσειβ μεταφέρονταε ασθενείε. Πολλέε
cpopes έχουμε πτώσεις ασθενών από φορεία».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Νομοσχέδιο για την ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

133.7 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

17

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-05-2019

Κυκλοφορία:

13695

1

Νομοσχέδιο για την ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ έχει «χτυπήσει» την
ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς σε διάστημα
δυο 24ώρων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση δυο
νομοσχέδια. Ειδικότερα, χθες ανάρτπσε σχέδιο
νόμου με τίτλο «Ακούσια Ψυχιατρική Περίθαλψη»,
σε μία προσπάθεια να «απαντήσει» στον τριπλασιασμό των εισαγωγών με εισαγγελική παραγγελία
στα χρόνια της κρίσης.
Είναι ενδεικτικό ότι κατ' έτος πραγματοποιού
νται στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας περί
τις 12.000 εισαγωγές, εκ των οποίων οι 7.800 είναι
αποτέλεσμα εισαγγελικών εντολών.
Οπως ωστόσο σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα
Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, οι ενστάσεις ξεκινούν από το πρώτο κιόλας
άρθρο. «Οι ανήλικοι που φέρονται ότι χρήζουν
ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης εξετάζονται
αποκλειστικά από παιδοψυχίατρους και μόνο όταν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

οι τελευταίοι ελλείπουν στην ευρύτερη περιοχή
του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ανηλίκου, από
ψυχιάτρους. Η ακούσια νοσηλεία των ανηλίκων θα
πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλες Μο
νάδες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, κατά
προτίμησή στην περιοχή του τόπου διαμονής του
ανηλίκου. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων δομών,
είναι δυνατή η ακούσια νοσηλεία ανηλίκων άνω
των 16 ετών σε ψυχιατρικά τμήματα ενηλίκων»,
προβλέπει ο νομοθέτης.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας διευκρινίζει ότι
«με το άρθρο αυτό νομιμοποιείται μία στρεβλότητα
του συστήματος, αποτελώντας ωμή παραδοχή των
τραγικών ελλείψεων σε δομές ανηλίκων. Στην πράξη
άλλωστε - καθώς η περίθαλψη ασθενών 16 ετών και
άνω γίνεται και σήμερα, παράνομα - έχει αποδειχτεί
ότι η πρακτική αυτή εγκυμονεί κίνδυνους για τους
νεαρούς ασθενείς, ενώ σε καμία περίπτωση δεν
ευνοεί την ψυχιατρική αντιμετώπισή τους».
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