 Νέα ρουσφέτια μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

114.01 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

18

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

6345

► ► ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΠΟΕΔΗΝ

Νέα ρουσφέιια
μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ
«ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΊΕΣ» προσλήψεις
μέσω Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) για την κά
λυψη των προσφύγων καταγγέλλει η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).
«Οι προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ επί
ημερών Πολάκη εξακολουθούν να γί
νονται εκτός ΑΣΕΠ. Από ελεγχόμενη
Επιτροπή του ΚΕΕΛΠΝΟ», αναφέρει
η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της και
προσθέτει ότι πριν από λίγες ημέρες
εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για
τις 1.576 θέσεις εργασίας με 1 δμηνες
Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ
νου Χρόνου με το πρόγραμμα PHILOS
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 για την κάλυψη των προσφυγικών αναγκών σε Υγειονομικές
Μονάδες και άλλες Υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες της
Ομοσπονδίας, σε θέσεις δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης βαθμολόγησαν μετα
πτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους
σπουδών που κατέθεσαν συγκεκριμέ
νοι υποψήφιοι, οι οποίοι πριμοδοτήθηκαν για τίτλους που δεν απαιτούνταν!
Η Ομοσπονδία εντόπισε τρεις τέτοιες
περιπτώσεις σε ισάριθμα νοσοκομεία
και συγκεκριμένα στα νοσηλευτικά
ιδρύματα «Αλεξάνδρα», «Παίδων Αγία
Σοφία» και «Αττικό».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ευθύμιος Γεωργόπουλος ΕΓΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΜΙΖΕΣ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΩ
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

Επιφάνεια:

2127.74 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

20-21

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-05-2019

Κυκλοφορία:

12000

Ευθύμιος Γεωργόπουλος

Ο διοικητής του Ερυθρού Σταυρού και προσωρινός διοικητής
του Γενικού Κρατικού Νίκαιας απαντάει με αριθμούς
και επιχειρήματα για όσα πέτυχε στα δημόσια νοσοκομεία
Συνέντευξη στην Κατερίνα Κατή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευθύμιος Γεωρ
γόπουλος είναι
ο διοικητής νο
σοκομείου που η
ΠΟΕΔΗΝ αγαπά
να... μισεί. Με λά
βρες ανακοινώσεις, που προβάλ
λονται αναλόγως από αντιπολιτευ
όμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης
και ειδικά το τελευταίο τρίμηνο που
εκτός από διοικητής του Ερυθρού
Σταυρού διορίστηκε και προσωρι
νός διοικητής του Γενικού Κρατι
κού Νίκαιας, τον έχει κατηγορήσει
για μύρια όσα...
Τον έχει αποκαλέσει «υπερδιοικητή, τριπλοθεσίτη, που έφερε τη
χούντα στο Κρατικό Νίκαιας, εγκα
θιδρύοντας με τις εκκαθαρίσεις του
το κομματικό κράτος ΣΥΡΙΖΑ».
Η μεγαλύτερη «μομφή» που του
αποδίδεται -και εξηγεί πολλά- εί
ναι «ο εκλεκτός, ο κολλητός του
Πολάκη».
Ακόμη και η μηνυτήρια αναφο
ρά που υπέβαλε στον εισαγγελέα
για διασπάθιση δημόσιου χρήμα
τος (σε βαθμό κακουργήματος) για
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
γαζομένων Δημόσιων Νοσοκομεί
ων (ΠΟΕΔΗΝ) ήταν «στάχτη στα
μάτια».
Πριν από λίγες ημέρες γράφτη
κε ότι παραθέριζε στην Κρήτη με
τον «κολλητό» του και τον πρωθυ
πουργό την ίδια ώρα που «μια γυ
ναίκα ψυχορραγούσε εξαιτίας της
παράνομης και καταχρηστικής απο
βίβασής της από τον κ. Διοικητή».

1

Ηταν την ημέρα της Πρωτομα
γιάς, κατά την οποία ο Ευθ. Γεωρ
γόπουλος βρισκόταν για προσκύ
νημα στο ναζιστικό μπλοκ 15 στο
Χαϊδάρι! Λίγες ημέρες αργότερα
παρευρέθηκε στην κηδεία της άτυ
χης γυναίκας. Οι βαριές αυτές κατη
γορίες και ειδικά αυτή που αφορά
την απώλεια ανθρώπινης ζωής «φι
λοτεχνούν» το προφίλ ενός εγκάθε
του που στήνει μαγαζάκια αφήνο
ντας τα νοσοκομεία στο έλεος της
αδράνειάς του. Είναι έτσι όμως;
«Εγώ δεν παίρνω μίζες ώστε
να τα κουκουλώνω. Εγώ τρέχω
στους εισαγγελείς» είναι η εξήγη
ση που δίνει ο ίδιος για τις επιθέ
σεις που δέχεται, μιλώντας εφ’ όλης
της ύλης κι έξω από τα δόντια στο
Documento.
Ο αντίλογός του είναι ισχυρός.
Στηρίζεται σε μια σειρά από ενέργειές του προς προάσπιση της δια
φάνειας και του δημόσιου χρήματος
που δεν επιδέχονται παρερμηνεί
ες, καθώς και στα σημαντικά έργα
που έγιναν στα δύο νοσοκομεία τα
οποία διευθύνει σε ελάχιστο χρο
νικό διάστημα και από πόρους που
παρέμεναν ανεκμετάλλευτοι...
Εργα που -γιατί άραγε;- τυγ
χάνουν ελάχιστης έως καθόλου
προβολής.
Ενας διοικητής για δυο μεγάλα
νοσοκομεία και με την ευθύνη
άλλων δύο, του Αγία Βαρβάρα
(πρώην Λοιμωδών) και του
Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας.
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 Ευθύμιος Γεωργόπουλος ΕΓΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΜΙΖΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΩ
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

20-21

riol
01,02 Διάδρομος στον Ερυθρό Σταυρό
πριν, που μετά τα έργα έγινε θάλαμος
03 Ενα υπερσύγχρονο μηχάνημα για
μέτρηση οστικής μάζας αγοράστηκε
από τα αποθεματικά του νοσοκομείου
04 Το φαρμακείο του Ερυθρού
Σταυρού ανακαινίστηκε με
εξοικονόμηση πόρων του νοσοκομείου

Ημερομηνία
έκδοσης:

ρωπαϊκή χώρα. Κι ακόμη τον πλή
ρως αναμορφωμένο χώρο αναμο
νής των ιατρείων του ισογείου και
μονάδα βραχείας νοσηλείας έντε
κα κλινών, που είναι η μεγαλύτερη
στο λεκανοπέδιο.
Τα έργα έγιναν με ίδια έσοδα,
με διαγωνιστική διαδικασία, χω
ρίς να κοστίσουν εκατοντάδες χι
λιάδες ευρώ και χωρίς απευθείας
αναθέσεις. Οποιος πιστεύει ότι έγι
νε η παραμικρή παρανομία υπάρ
χουν ελεγκτικές αρχές και ο οικο
νομικός εισαγγελέας.
Κι εσείς όμως δεν προλάβατε να
πατήσετε το πόδι σας στη Νίκαια
και τρέξατε στον εισαγγελέα.
Αυτό ήταν το σημαντικότερο
και πλέον επείγον που βρήκατε

12-05-2019

λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η δι
αδικασία τακτοποίησης όλων των
αυθαιρέτων στα δημόσια νοσηλευ
τικά ιδρύματα, που αποτελούσε τε
ράστια τροχοπέδη σε οποιοδήποτε
τεχνικό έργο με όρους νομιμότη
τας, και ήταν αναγκαίο να γίνει.
Εχουν εξευρεθεί πόροι που δεν
είχαν δοθεί ποτέ στο παρελθόν,
από προγράμματα ΕΣΠΑ, το αποθεματικό του υπουργείου Υγείας,
ιδρύματα (π.χ. Σταύρος Νιάρχος)
και για την Αττική η αυτοδιοικητική περιφέρεια για πρώτη φορά
έδωσε 44 εκατ. ευρώ για τον εκ
συγχρονισμό του εξοπλισμού των
νοσοκομείων. Το Νοσοκομείο Νί
καιας μόνο έχει λάβει 8,5 εκατ.
ευρώ και του Ερυθρού Σταυρού
1,5 εκατομμύριο.

να κάνετε; Σας κατηγορούν για

Παράνομος διορισμός και εύνοια
προς το πρόσωπό σας;

Η κατά τον νόμο απαγόρευση αφο
ρά την απαγόρευση άσκησης πα
ράλληλα οποιοσδήποτε ιδιωτικού
έργου. Δεν ασκώ παράλληλα ιδιω
τικό έργο, υπηρετώ αποκλειστικά
τον δημόσιο χώρο υγείας και προδήλως δεν αμείβομαι για το έργο
της δεύτερης, τρίτης ή οποιοσδή
ποτε άλλης θέσης μού ανατέθηκε.
Με τιμά η εμπιστοσύνη της πολιτι
κής ηγεσίας του υπουργείου Υγεί
ας στο πρόσωπό μου. Μου ζητή
θηκε να βάλω πλάτη και δήλωσα
απλός στρατιώτης για να βοηθή
σω σε ένα έργο το οποίο ξεδιπλώ
νεται με πολύ μεγάλη επιτυχία και
που οι πολίτες δεν είχαν ξαναδεί
στο παρελθόν και σε καιρούς πα
χιών αγελάδων.
Πάντως από τη θητεία σας
στον Ερυθρό Σταυρό τα δύο
τελευταία χρόνια αυτό που μας
έχει αποτυπωθεί δεν ήταν το
έργο σας αλλά ο περιβόητος
πλέον «καβγάς» Πολάκη δημοσιογράφων στον προαύλιο
χώρο του νοσοκομείου.

Γιατί αυτό προβλήθηκε από τα συστημικά ΜΜΕ. Την ημέρα εκείνη
ο υπουργός εγκαινίασε το καινούρ
γιο φαρμακείο που μεταστεγάστη
κε από χώρο 58 τετραγωνικών σε
χώρο 157 τετραγωνικών και το και
νούργιο μηχάνημα οστικής πυ
κνότητας, το πλέον σύγχρονο και
το δεύτερο εγκατεστημένο σε ευ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Στη μεγαλύτερη
κρίση σε καιρό
ειρήνης η δημόσια
υγεία κατόρθωσε
να εξυπηρετεί
2,5 εκατομμύρια
ανασφάλιστους
και απόρους»

1

• Χρηματοδότηση για αλλαγή και
των 23 ανελκυστήρων του νοσοκο
μείου, συν δύο αναβατόρια.
• Χρηματοδότηση πέντε εκατ. ευρώ
για τη δημιουργία νέων χειρουργεί
ων έντεκα χειρουργικών θαλάμων.
• Χρηματοδότηση για την αλλα
γή αξονικού τομογράφου, που εί
ναι δεκαετίας, 14 τομών ανά λεπτό,
ενώ ο καινούργιος θα είναι 64 το
μών ανά λεπτό.
• Ξεκινάει η αποκατάσταση του
πρώτου ορόφου της παθολογικής
- ηπατολογικής κλινικής του Αγία
Βαρβάρα για την επαναλειτουργία
του ως νοσοκομείου που το έκλεισε
η προηγούμενη κυβέρνηση.
Λυπάμαι που σε δύο μήνες πρό
λαβα να κάνω μόνο αυτά. Που δεν
είχαν γίνει τα προηγούμενα δέκα
χρόνια τουλάχιστον.

κυνήγι μαγίσσων.

Και τον προηγούμενο διοικητή

Εάν αποτελεί κυνήγι μαγισσών
το ανάχωμα που προσπάθησα να
βάλω για τη μη διασπάθιση δημό
σιου χρήματος πάνω από εξακόσιες
χιλιάδες ευρώ, τότε δηλώνω Δον
Κιχώτης και κυνηγάω ανεμόμυ
λους... Εξηγούμαι: για το περίπου
400 τετραγωνικών μέτρων κυλικείο-εστιατόριο του Κρατικού Νίκαιας
που μισθώθηκε το 2002 η μίσθωση
λήγει οριστικά και αμετάκλητα τον
Απρίλιο του 2020, δηλαδή σε έναν
χρόνο από σήμερα, και ο πρώην δι
οικητής αποφάσισε αυθαίρετα και
παράνομα τον Αύγουστο του 2018
τα ακόλουθα:
• Χωρίς διαγωνισμό να επεκτεί
νει την υφιστάμενη σύμβαση κατά
οκτώ συν έξι χρόνια, ίσον 14 χρό
νια, λήγουσα το 2034.
• Να χαρίσει τα περισσότερα από
232.000 ευρώ που οφείλει ο μι
σθωτής από μη καταβληθέντα ενοί
κια και μη καταβολή αναλωθέντος
ρεύματος.
• Να του απομειώσει το μίσθω
μα από περίπου 13.300 ευρώ σε
11.075 μηνιαίως. Πείτε μου τι νού
μερο βγάζετε κι αν αυτό είναι κυνή
γι μαγισσών. Η ΠΟΕΔΗΝ με κατη
γορεί ότι μόλις ενάμιση μήνα μετά
την ανάληψη των καθηκόντων μου
τρέχω στους εισαγγελείς και ότι δεν
συνεννοήθηκα με κανέναν άλλον
παρά μόνο με τον υπουργό Πολά
κη. Αλήθεια, έπειτα από πόσο και
ρό δικαιούται κάποιος να προασπί
ζει το δημόσιο συμφέρον; Με ποιον
θα έπρεπε να συνεννοηθώ προτού
στείλω την υπόθεση στον εισαγγε
λέα; Γιατί είναι μεμπτό ο αρμόδιος
υπουργός να γνωρίζει από πρώτο
χέρι τις ενέργειες του διοικητή που
αυτός όρισε;
Είναι γνωστό ότι η χώρα χρεο
κόπησε από τις μίζες στα δημόσια
έργα, στους εξοπλισμούς και στη
δημόσια υγεία και ανορθώθηκε
ακριβώς γιατί κόπηκαν οι μίζες. Η
δημόσια υγεία στη μεγαλύτερη κρί
ση σε καιρό ειρήνης κατόρθωσε να
εξυπηρετεί 2,5 εκατομμύρια ανα
σφάλιστους και απόρους. Πως νομί
ζετε ότι επετεύχθη αυτό το μοναδικό
«θαύμα»; Περιορίζοντας στο μέτρο
του δυνατού το ανεξέλεγκτο πάρτι
στο φάρμακο, στον ιατροτεχνολογι
κό εξοπλισμό, στις υποδομές.
Απόφαση της πολιτικής ηγεσί
ας του υπουργείου είναι να επαναλειτουργήσουν κλειστές μονά
δες, να δημιουργηθούν εκ του
μηδενός νέες (παιδιατρικό νοσο
κομείο Θεσσαλονίκης, νοσοκομείο
Κομοτηνής), να εκσυγχρονιστούν
υφιστάμενες υποδομές. Πριν από

που στείλατε στον εισαγγελέα

Ναι αλλά σας κατηγορούν ότι

η ίδια πολιτική ηγεσία τον είχε

πήρατε κεφάλια με κομματικά

διορίσει.

κριτήρια. Υποβιβάσατε π.χ.

Και ζήτησε δημόσια και πέτυχε την
αποπομπή του. Αυτό σημαίνει ότι
δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της
κι αν κάποια στιγμή δεν επιτυγ
χάνεται το έργο που έχει ανατε
θεί, πολλώ δε μάλλον όταν υπάρ
χουν ερευνώμενες ατασθαλίες, δεν
φείδονται του αποκεφαλισμού, μην
υπακούοντας στη λογική του ημετέρου και του πολιτικού κόστους.
Κι ενώ υπάρχει διαφαινόμενη τε
ράστια ζημία του δημοσίου, κά
ποιοι το θεωρούν προπέτασμα
καπνού κι εμμένουν σε μια αμφι
λεγόμενη και μη αποδεικνυόμενη
μέχρι σήμερα πλαστότητα πτυχίων
(σχετικά με τον πρώην διοικητή).
Διυλίζουν τον κώνωπα και κατα
πίνουν την κάμηλο.

υποδιευθύντρια νοσηλευτικής

Καλά τα λόγια, στην πράξη τι
κάνετε εσείς για το πολύπαθο
Κρατικό της Νίκαιας;

Αυτά που δεν είχαν γίνει τα
πολλά προηγούμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα:
• Εγκριση σκοπιμότητας με δέσμευ
ση αντίστοιχης πίστωσης 1,5 εκατ.
για ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Και
νούργια όλα: κρεβάτια, κομοδίνα,
πολυθρόνες συνοδών. Για μήνες
δεν είχε γίνει τίποτε, εν μια νυκτί
πέτυχα να βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία αναρτημένη στη Δι
αύγεια και σε εξέλιξη.
• Ψηφιακός μαστογράφος που είχε
επιχορηγηθεί δύο φορές, για πε
ρισσότερο από έναν χρόνο δεν έγι
νε τίποτε και πάλι εν μια νυκτί βρί
σκεται στον αέρα σε διαγωνιστική
διαδικασία μέσω Διαύγειας. Με τα
χρήματα που περισσεύουν από τη
δεύτερη επιχορήγηση για το ίδιο
μηχάνημα θα αγοραστούν δύο κλί
βανοι αποστείρωσης.
• Διπλωτική μηχανή σεντονιών: επί
ενάμιση χρόνο με εγκεκριμένο κον
δύλι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικα
σία προμήθειας, τώρα βρίσκεται ο
διαγωνισμός σε εξέλιξη.
• Χρήματα για τη διευθέτηση του
προαύλιου χώρου που αφορά
την πρόσβαση ασθενών, κυρίως
ΑμεΑ, αιμοκαθαρώμενων και λοι
πών ασθενών.
• Πάλι επί δύο χρόνια δεν είχε πετάξει μύγα και σήμερα βρίσκεται σε
διαβούλευση, για την πρόσκληση
τεχνικού συμβούλου, ο διαγωνι
σμός για τον πρώτο όροφο διαμόρ
φωσης παθολογικών κλινικών που
επίσης λίμναζε.
Επιπλέον διασφαλίστηκε:

σε προϊσταμένη, με αποτέλεσμα
να καταλήξει έπειτα από
εγκεφαλικό που της προκλήθηκε
από αυτή την ενέργεια.

Ούτε μία από τις αλλαγές σε θέσεις
ευθύνης που έχω κάνει δεν είχε κομ
ματικά κριτήρια. Αποδεικνύεται εκ
του γεγονότος ότι αυτοί που κατέλα
βαν υψηλότερες θέσεις ευθύνης δεν
είναι κομματικοί μου φίλοι. Εγιναν
έπειτα από εισηγήσεις των αρμόδι
ων οργάνων. Υπάρχει δελτίο Τύπου
του σωματείου εργαζομένων του νο
σοκομείου που κατακεραυνώνει την
ΠΟΕΔΗΝ η οποία με κατηγορεί για
κομματικές επιλογές. Σημειώνω όπ
τόσο ο πρόεδρος όσο και η συντρι
πτική πλειοψηφία του σωματείου
ανήκουν στη ΔΑΚΕ και η απόφα
ση είναι ομόφωνη. Για το τραγικό
γεγονός της συναδέλφου που χά
θηκε, για το οποίο δηλώνω συντε
τριμμένος, γνωρίζουν άπαντες ότι
υπήρχε σοβαρή χρόνια ασθένεια,
όπ η αιτία που οδήγησε στον θάνατό
της είχε διαγνωστεί πολύ πριν πάω
στο νοσοκομείο, ότι όλοι οι συνάδελ
φοι, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοι
κητικό προσωπικό, δηλώνουν αγανακησμένοι με την τυμβωρυχία και
τον φασισμό που εκπέμπει η ΠΟΕ
ΔΗΝ με ανακοινώσεις που οδηγούν
σε δολοφονία χαρακτήρων.
Με συγχωρείτε αλλά είχε
προσωπικά μαζί σας η ΠΟΕΔΗΝ;

Ολα τα προηγούμενα χρόνια της
καταστροφής του δημόσιου χώ
ρου της υγείας, της διασπάθισης
του δημόσιου χρήματος περί άλλα
τύρβαζε. Ξαφνικά ανακάλυψε ότι
η καταστροφή ενέσκηψε μαζί με τη
συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία, ότι
οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις
δημιουργήθηκαν τα τελευταία τέσ
σερα χρόνια και οι κατσαρίδες σε
κάποιους χώρους του νοσοκομεί
ου ήρθαν μαζί με τον νέο διοικητή.
Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δο
θεί είναι ότι οι ενέργειες της πολι
τικής ηγεσίας δεν εξυπηρετούν το
αφήγημα της καταστροφής που κα
θημερινά ευαγγελίζονται.
Οι κατσαρίδες πάντως δεν είναι
αποκύημα φαντασίας.

Οσο θα εκσυγχρονίζονται οι υπο
δομές θα φεύγουν και οι κατσαρί
δες, οι οποίες ως γνωστόν ανθίστανται σθεναρά, όπως και αυτοί που
έχουν λόγο ύπαρξης με το να τις
φωτογραφίζουν.
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 Το Υπ. Υγείας «κλείνει τα μάτια» στην ταλαιπωρία
χιλιάδων ασθενών
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

Επιφάνεια:

188.48 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αρθρογράφος:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Το Υπ. Υγείας «κλείνει
χα μάτια» στην ταλαιπωρία
χιλιάδων ασθενών
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩΝ. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ
Τη στιγμή που ο κ. Πολάκηε
πανηγυρίζει για την ύπαρξη
πλεονασμάτων στα νοσοκο
μεία, εικόνεε ντροπήε και εξαθλίωσηε ζουν καθημερινά
ασθενείε με βαριέε παθήσειε,
κυρίωε καρκινοπαθείε και χρονίωε πάσχοντεε, ή/και συγγενείε
τουε, καθώε μόνο από τα φαρ
μακεία του ΕΟΠΥΥ διατίθενται
φάρμακα υψηλού κόστουε και ειδικών παθήσεων με έν
δειξη για έναρξη θεραπείαε σε νοσοκομείο και συνέχιση
εντόε νοσοκομείου. Το θέμα επανέφερε στην επικαιρότητα
με ανάρτησή τηε στα μέσα κοινωνικήε δικτύωσηε η Ελλη
νική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) με αφορμή τιε συνθήκεε που επικρατούν στο Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Λ.
Αλεξάνδραε, το οποίο δέχεται πολύ μεγάλο όγκο ασθενών
εξαιτίαε τηε εγγύτητάε του τόσο στο Κέντρο Ημερησίαε Νοσηλείαε Ν. Κούρκουλοε όσο και στο ογκολογικό νοσοκο
μείο «Άγιοε Σάββαε».
Τα λειτουργούντα φαρμακεία δεν επαρκούν για την κάλυψη
των άμεσων αναγκών χιλιάδων βαριά ασθενών. Είναι συ
νολικά 29 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων
τα οκτώ στην Αττική (Μαρούσι, Ομόνοια, Ρέντηε, Πειραιάε,
Ν. Ιωνία, Καλλιθέα, Γκύζη, Λ. Αλεξάνδραε). Εδώ και μήνεε
το Υπουργείο Υγείαε έχει προαναγγείλει εναλλακτικούε τρόπουε διάθεσηε των φαρμάκων υψηλού κόστουε και ειδικών
παθήσεων, όπωε κατ' οίκον παράδοση ή καθορισμό με εηιε
τηε ακριβούε ώραε παράδοσηε των φαρμάκων, αλλά δυστυχώε βρισκόμαστε ακόμα στιε εξαγγελίεε. Ο βουλευτήε
Λάρισαε με το Κίνημα Αλλαγήε, κ. Κώσταε Μπαργιώταε,
ρωτά τον Υπουργό: 1) Πότε επιτέλουε θα εφαρμοστούν οι
εναλλακτικοί τρόποι διάθεσηε των φαρμάκων υψηλού κό
στουε και ειδικών παθήσεων που έχετε εδώ και μήνεε προ
αναγγείλει, ώστε να μπει τέλοε στην ταλαιπωρία των ασθε
νών; 2) Μέχρι να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι, γιατί
δεν προσλαμβάνετε φαρμακοποιούε για την επαρκή στελέχωση των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, ώστε να βελτιωθεί
κάπωε η κατάσταση; 3) Πόσο βελτιώθηκε, επί των ημερών
σαε, ο χρόνοε που χρειάζεται έναε καρκινοπαθήε για να
αποκτήσει πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπεία;

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Γιατροί απ' όλο τον κόσμο άκουσαν το «Ομνυμι»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

Επιφάνεια:

448.46 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

11

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Γιατροί απ’ όλο τον κόσμο
άκουσαν το «Ομνυμι»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 0 ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Η τεράστια οντότητα του Ιπποκράτη,
η τόσο στενά συνδεδεμένη με την πό
λη τηε Λάρισαε, και τα παγκόσμια
διδάγματα όπωε τα αποτύπωσε στον
Όρκο του, που χιλιάδεε χρόνια μετά
τη συγγραφή του συνεχίζει να απο
τελεί πυξίδα για τουε θεράποντεε την ιατρική επιστήμη,
«ακτινοβόλησαν» χθεε από το
Δημοτικό Ωδείο τηε πόληε σε
όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο
του διεθνούε εμβέλειαε Ιατρι
κού Συνεδρίου, με θέμα την
Εκπαίδευση και τη διαρκή
Ενημέρωση στα Αγγειακά Νοσήματα και τίτλο
«Leading Innovative \^cular Education - LI
VE 2019», παρουσιάστηκε στουε συμμετέχοντεε γιατρούε και στουε φιλόμουσουε εν
γένει Λαρισαίουε η Καντάτα «Όμνυμι» του
Λαρισαίου μουσικού Ευριπίδη Μπέκου, βα
σισμένη στον Ιπποκράτειο Όρκο, από τη Συμ
φωνική Ορχήστρα Λάρισαε, με τη συμμετοχή
τηε ανδρικήε χορωδίαε του Μουσικού Συλ
λόγου Λάρισαε, με σολίστεε τη Δέσποινα
Πούρικα και τον Ζήση Αποστολίδη και σε δι
εύθυνση του Χρήστου Κτιστάκη. Ο διευθυντήε τηε Καρδιοχειρουργικήε Κλινικήε κ. Αθανάσιοε Γιαννούκαε στον σύντομο καλωσόρι
σμά του στουε παρευρεθέντεε ανέφερε ότι
«θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε αυτή
την εκδήλωση με τον μελοποιημένο Όρκο
του Ιπποκράτη γιατί στουε επισκέπτεε του Συ
νεδρίου θα πρέπει, εκτόε από το επιστημονι
κό γίγνεσθαι που προσφέρουμε, να το δέ
νουμε με την ιστορία και την κουλτούρα τηε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

περιοχήε, πολλώ δε μάλλον που η ιπ
ποκρατική παράδοση ξεπερνάει την
πόλη, ξεπερνά τη χώρα και απλώ
νεται σε όλεε τιε ηπείρουε», ενώ
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την
εφημερίδα «Ελευθερία», τον μεγάλο
υποστηρικτή μαε, όπωε ανέφερε
ο πρόεδροε τηε Ιατρικήε
Σχολήε κ. Γιαννούκαε, και
τον παριστάμενο διευθύνοντα σύμβουλο τηε εφημερίδαε κ. Γιώργο Μιχαλόπουλο. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο περιφερειάρχηε
κ. Κωνσταντίνοε Αγοραστόε που μίλησε για
τη διαχρονικότητα του Όρκου του Ιπποκράτη
και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει ο
πατέραε τηε Ιατρικήε στον τόπο μαε. Αξίζει να
αναφερθεί ότι η εκδήλωση πραγματοποι
ήθηκε με πρωτοβουλία τηε Αγγειοχειρουργικήε Κλινικήε του Πανεπιστημιακού Νοσο
κομείου θεσσαλίαε και του Ινστιτούτου Αγ
γειακών Παθήσεων, τη σημαντική συμβολή
τηε Περιφέρειαε θεσσαλίαε και του Δήμου
Λαρισαίων, τη συνεργασία του Τμήματοε Ια
τρικήε τηε Σχολήε Επιστημών Υγείαε του Πα
νεπιστημίου θεσσαλίαε, του Ιατρικού Συλ
λόγου Λάρισαε και του Συλλόγου «Ο Ιπποκράτηε στη Λάρισα». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δήμαρχοε Λαρισαίων κ. Απόστολοε Καλογιάννηε, ο αντιπεριφερειάρχηε
κ. Βασίληε Πινακάε, ο αντιδήμαρχοε Πολι
τισμού κ. Πάνοε Σάπκαε, ο πρόεδροε του
ΙΣΑ Ντίνοε Γιαννακόπουλοε και πάρα πολύε
κόσμοε.
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 Καταδικάστηκε γυναικολόγος για τον θάνατο
45χρονης σε τοκετό
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

Επιφάνεια:

298.1 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

12

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

0

Καταδικάστηκε γυναικολόγος
για τον θάνατο 45χρονης σε τοκετό
ΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕΙ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σε συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, με τριειή ανα
στολή, καταδικάστηκε μαιευτήρας-γυναικολόγος, κα
θώς κρίθηκε ένοχος από αμέλεια, για τον θάνατο
45χρονης κατά τη διάρκεια τοκετού και την πρόκληση
σωματικών βλαβών στο νεογνό.
Ο ίδιος γιατρός φέρεται επιπλέον να νόθευσε ιατρικό
έγγραφο για να αποσιωπήσει τυχόν ευθύνες εις βάρος
του. Το περιστατικό που εξετάστηκε από το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης συνέβη στα τέλη
Μαρτίου του 2013, όταν η 45χρονη, η οποία βρισκόταν
στην 39η εβδομάδα της κύησης, μετέβη σε ιδιωτική
κλινική της Θεσσαλονίκης, σε συνεννόηση με τον κα
τηγορούμενο γιατρό που την παρακολουθούσε για να
γεννήσει το τρίτο της παιδί (η κύηση είχε προκύψει με
εξωσωματική γονιμοποίηση από δότρια ωαρίου).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο γυναικολό
γος επέλεξε τη διαδικασία πρόκλησης τοκετού και αφού
η γυναίκα άρχισε να πονάει, της χορήγησε επισκληρίδιο
αναισθησία και αμέσως μετά ενδοφλεβίως ωκυτοκίνη
για την επιτάχυνση του τοκετού, «παρότι δεν συνέτρε
χαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της ωκυτοκίνης». Επιμένοντας στη διαδικασία πρόκλησης τοκετού, ο γιατρός,
πάντα κατά το κατηγορητήριο, παρέλειψε να υποβάλει
την επίτοκο σε καισαρική επέμβαση, προκαλώντας τε
λικά τη γέννηση του παιδιού με τη χρήση βεντούζας,
παρά το γεγονός ότι «ο τράχηλος ήταν ακόμη σκλη
ρός». Συνέπεια των παραπάνω ήταν μετά τον τοκετό η
γυναίκα να παρουσιάσει αιμορραγία που δεν αντιμε
τωπίστηκε εγκαίρως και χειρουργήθηκε καθυστερημέ
να, ενώ η ίδια κατέληξε λίγες ώρες αργότερα λόγω αι
μορραγίας. Προβλήματα όμως παρουσίασε και το νε

ογέννητο κοριτσάκι που διακομίστηκε στη Μονάδα Εν
τατικής θεραπείας Νεογνών του Ιπποκράτειου Νοσο
κομείου Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένο για 25 μέρες σε θερμοκοιτίδα, ενώ εμφάνισε
και μεταγενέστερα σωματικές βλάβες λόγω της διαδι
κασίας που επιλέχθηκε κατά τον τοκετό.
Από την έρευνα της υπόθεσης αποκαλύφτηκε ότι είχε
αλλοιωθεί το ιατρικό δελτίο της άτυχης γυναίκας, ανα
φορικά με τη χορήγηση της ωκυτοκίνης, καθώς, σύμ
φωνα με το κατηγορητήριο, προστέθηκαν 50 λεπτά
στην ώρα που δόθηκε η ουσία στην άτυχη 45χρονη.
Στην απολογία του ο γυναικολόγος αρνήθηκε τις κα
τηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε τους κοινώς
αποδεκτούς και αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής
επιστήμης, ενώ ζήτησε από τον ιατρικό σύλλογο να
εξετάσει την υπόθεση.
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 Εκτίναξη 80% στις οφειλές νοσοκομείων το α΄
τρίμηνο
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

634.96 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

1,21,23

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Συνεχής η αύξηση
χρεών του Δημοσίου
Αυξάνονται διαρκώς ία χρέη του
Δημοσίου προς ιδιώτες, ξεπερνώνχας κατά το πρώτο τρίμηνο του
έτους χα 2,2 δια ευρώ. Από τον Δε
κέμβριο ίου 2018 έχουν αυξηθεί
κατά 273 εκαχ. ευρώ. Τα χρέη ίων
νοσοκομείων αυξήθηκαν σε διάστη
μα τριών μηνών καχά 80%. Σελ. 23

Εκτίναξη 80%
στις οφειλές
νοσοκομείων
το α' τρίμηνο
Το σύνολο των χρεών του Δημοσίου
διαμορφώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ
Συνεχίζουν να αυξάνονται τα χρέη
του Δημοσίου npos τρίτους και
προμηθευτές, ξεπερνώντας κατά
το πρώτο τρίμηνο του έτους τα 2,2
δισ. ευρώ, ενώ από τον Δεκέμβριο
του 2018 έχουν αυξηθεί κατά 273
εκατ. ευρώ. Το εντυπωσιακό είναι
ότι τα χρέη των νοσοκομείων αυ
ξήθηκαν σε διάστημα τριών μηνών
κατά 80%. Οπως φαίνεται, ο μηδε
νισμός των οφειλών θα καθυστε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρήσει και συγκεκριμένα θα εκπνεύσει άκαρπη και η νέα παράταση
έως την 31η Μαΐου 2019. Ωστόσο,
τα χρέη του Δημοσίου είναι ση
μαντικά υψηλότερα, δεδομένου
ότι στα στοιχεία που δημοσιοποιεί
το ΓΑΚ δεν περιλαμβάνονται οι
εκκρεμείς επιστροφές από τα τε
λωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες
ΕΦΚ και ΦΠΑ σε διάφορους κλά
δους επαγγελμάτων. Σελ. 23
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 Εκτίναξη 80% στις οφειλές νοσοκομείων το α΄ τρίμηνο
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,21,23

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

11-05-2019

Κατά 80% αυξήθηκαν τα χρέη των νοσοκομείων
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τα χρέη του Δημοσίου

Συνεχίζουν να αυξάνονται τα χρέη

ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ

του Δημοσίου προς τρίτους και
προμηθευτές, ξεπερνώντας κατά
το πρώτο τρίμηνο του έτους τα 2,2
δισ. ευρώ, ενώ από τον Δεκέμβριο
του 2018 έχουν αυξηθεί κατά 273
εκατ. ευρώ. Το εντυπωσιακό είναι
ότι τα χρέη των νοσοκομείων αυ
ξήθηκαν σε διάστημα τριών μηνών
κατά 80%. Αντί να μειώνονται τα
χρέη, η κυβέρνηση όχι μόνο δημι
ουργεί νέα, στερώντας πολύτιμη
ρευστότητα από την αγορά, αλλά
«μοιράζει» χρήματα και υποσχέ
σεις στο σύνολο των φορολογουμένων. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι
αυτοί που κάνουν λόγο για συνει
δητή επιλογή της κυβέρνησης να
διογκώνονται τα χρέη, ώστε να έχει
η ίδια την απαραίτητη ρευστότη
τα κάνοντας ταυτόχρονα τη δική
της προτεραιοποίηση διανέμοντας
χρήματα όπου εκείνη κρίνει. Οπως
φαίνεται, ο μηδενισμός των οφει
λών θα καθυστερήσει, και συγκε
κριμένα θα εκπνεύσει άκαρπη και
η νέα παράταση έως την 31η Μαΐου 2019. Είχαν προηγηθεί άλλες
πέντε παρατάσεις για τον μηδε
νισμό των ληξιπρόθεσμων οφει
λών, που παρήλθαν άπρακτες. Η
πρώτη ήταν στο τέλος του 2016,
ακολούθησε ο Ιούνιος του 2017
και στη συνέχεια νέα προθεσμία
ορίστηκε το τέλος του μνημονί
ου, τον Αύγουστο του 2018. Πολύ
πριν από τη λήξη της έγινε φανε
ρό ότι ούτε και αυτή θα τηρηθεί.
Ακολούθησε ο προσδιορισμός με
υπουργικές αποφάσεις νέας προθε
σμίας, της 31ης Δεκεμβρίου 2018,
και με νομοθετική ρύθμιση δόθη
κε νέα παράταση έως τις 31 Μαρ
τίου 2019. Η διόγκωσή τους όμως
καταδεικνύει ότι είναι αδύνατον
τα χρέη να μηδενισθούν τις επό
μενες 20 ημέρες. Και αυτό, καθώς
οι δήμοι και τα νοσοκομεία συνε
χίζουν να αυξάνουν τα χρέη τους,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε το υπουργείο
Οικονομικών.
Ειδικότερα τα χρέη του Δημοσί
ου διαμορφώνονται ως εξής:

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

€2,207 δισ.

Υπουργεία

«81 εκατ.
Τοπική Αυιοδιοίκπσπ

«247 εκατ.

«622 εκατ.
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ 151 ΕΚΑΤ.
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Νοσοκομεία

«531 εκατ.
+ 80% ΑΓΤΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διάφορα νομικά πρόσωπα

«3101
Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

«417 εκατ.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Από τον Δεκέμβριο
ίου 2018,
οι οφειλές του Δημο
σίου προς τους ιδιώ
τες έχουν αυξηθεί
κατά 273 εκατ. ευρώ.
• 531 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές
των νοσοκομείων. Σημειώνεται
ότι στα τέλη Δεκεμβρίου τα χρέη
των νοσοκομείων ανέρχονταν στα
294 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε διά
στημα τριών μηνών αυξήθηκαν
κατά 80%.
• 81 εκατ. ευρώ χρωστούν τα
υπουργεία, από 49 εκατ. που χρω
στούσαν στα τέλη Φεβρουάριου.
• 247 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (από
217 εκατ. στα τέλη Φεβρουάριου).
• 622 εκατ. ευρώ οφείλουν οι ορ
γανισμοί κοινωνικής ασφάλισης,

εκ των οποίων τα 151 εκατ. ευ
ρώ ο ΕΟΠΥΥ.
• 310 εκατ. χρωστούν διάφορα
νομικά πρόσωπα από 341 εκατ.
ευρώ που χρωστούσαν στα τέλη
Σεπτεμβρίου.
• 417 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρε
μείς επιστροφές φόρων.
Ωστόσο, τα χρέη του Δημοσί
ου είναι σημαντικά υψηλότερα,
δεδομένου ότι στα στοιχεία που
δημοσιοποιεί το ΓΛΚ δεν περιλαμ
βάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές
από τα τελωνεία και ειδικά για τις
κατηγορίες ΕΦΚκαι ΦΠΑσε βιομη
χανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκά
φη και πλοία, καθώς και όποιες επι
στροφές πραγματοποιούνται από
τα τελωνεία και αφορούν ιδιώτες
ή ελεύθερους επαγγελματίες. Ση
μειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι
οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς
τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνη
σης) που δεν εξοφλήθηκαν μετά
την παρέλευση 90 ημερών από την
ημερομηνία οφειλης. Οι εκκρεμείς

επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν
στουιεία εκκρεμών επιστροφών για
τις οποίες έχει εκδοθεί και έχει εκ
καθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατο
μικό φύλλο έκπτωσης) μέχρι και
το τέλος του μήνα αναφοράς. Από
τον Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι
εκκρεμείς επιστροφές φόρων πε
ριλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών
επιστροφών, για τις οποίες έχουν
εκδοθεί τα σχετικά ΑΦΕΚ (εκκα
θαρισμένα και μη), μέχρι και το
τέλος του μήνα αναφοράς.
Ο τομεάρχης της Ν.Δ. Χρήστο
Σταϊκούρας κάνει λόγο «για εσω
τερική στάση πληρωμών», τονίζο
ντας πως «αυτό είναι το αποτέλε
σμα της επιλογής της κυβέρνησης
να κηρύξει εσωτερική στάση
πληρωμών, προκειμένου, μαζί με
την υπερφορολόγηση νοικοκυ
ριών και επιχειρήσεων, να επιτύ
χει αχρείαστα υπερπλεονάσματα,
διαλύοντας τη μεσαία τάξη και
στερώντας ρευστότητα από την
οικονομία.
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 Πέντε χρόνια δεν λειτουργεί ο τομογράφος στο
«Αττικόν»
Πηγή:

ΠΑΡΟΝ

Επιφάνεια:

37.21 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-05-2019

Κυκλοφορία:

1500

1

Πέντε χρόνια δεν λειτουργεί
ο τομογράφος στο «Αττικόν»
το μείζον πρόβλημα που υπάρχει στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου ο μα-

τομογράφοε δεν λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια, επανήλθε με νέα
Σγνπτικόε
επίκαιρη ερώτηση ο Δ. Κρεμαστινόε. Απευθυνόμενοε npos τον υπουργό Υγείas Ανδρ. Ξανθό ζητάει να πληροφορπθεί tous λόγουε τηε μεγάληε αυτπε καθυστέρησηε, που λειτούργησε προε όφελοε του ιδιωτικού τομέα, δεδομένου
ότι όλα αυτά τα χρόνια εξετάσειε και μαγνπτικέε τομογραφίεε χιλιάδων ασθε
νών του «Αττικόν» διενεργήθηκαν σε ιδιωτικά κέντρα. 0 βουλευτήε τηε Δημοκρατικήε Συμπαράταξπε και αντιπρόεδροε τηε Βουλήε σημειώνει ότι ο μαγνητικόε τομογράφοε θα μπορούσε να είχε αγορασθεί με τπ μέθοδο του leasing
και σε έναν χρόνο θα είχε κάνει απόσβεση τηε αξίαε αγοράε του.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ουρές ντροπής των καρκινοπαθών στα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Επιφάνεια:

573.08 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

2

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

1

«Οδύσσεια» για toils ασθενεί^ που περιμένουν
tous υπαλλήλου atis 12 το μεσημέρι!

Ουρές ντροπής των
καρκινοπαθών στα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Δεν έχει τέλος ο «Γολγοθάς» των
καρκινοπαθών οι οποίοι στενάζουν στις
ουρές για την εκτέλεση της συνταγής
των φαρμάκων τους. Χαρακτηριστικές
είναι οι εικόνες που δημοσίευσε η
Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)
αποδεικνύοντας αυτό που έχουμε χιλιογράψει κι εδώ στο «Μακελειό», αλλά η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
επιχειρεί κάθε φορά να διαψεύσει.
Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στο φαρμακείο του
ΕΟΠΥΥ στους Αμπελοκήπους. Σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ,
«το φαρμακείο αυτό λόγω εγγύτητας εξυπηρετεί δεκά
δες ασθενείς, όμως ο χώρος είναι τελείως ακατάλληλος,
πολύ μικρός για τον αριθμό των ασφαλισμένων που εξυ
πηρετεί, χωρίς επαρκή αριθμό καθισμάτων, χωρίς τουα
λέτα (που υπάρχει όμως για το προσωπικό...) και συνή
θως με έναν υπάλληλο στα δύο γκισέ εξυπηρέτησης».
«130 άτομα περιμένουν και οι υπάλληλοι έρχονται στις

12!»
Πριν από λίγες ημέρες η κατάσταση στο φαρμακείο
ήταν για άλλη μια φορά αυτή τριτοκοσμικής χώρας με
130 περίπου άτομα να περιμένουν όρθια μέσα στον μικρό
χώρο μπροστά από τα γκισέ ή στον εξωτερικό χώρο ή
στον δρόμο, δύο και τρεις ώρες για να παραλόβουν τα
φάρμακά τους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ο ένας υπάλληλος που εξυπηρετούσε το κοινό σε
ερώτηση ασφαλισμένων απάντησε," τι θέλετε να σας
κάνω; Πήραν τρεις υπαλλήλους από το φαρμακείο...”»,
αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση, αλλά η ΕΛΛΟΚ διερωτάται κατά πόσο ευσταθεί αυτή η δικαιολογία, όταν
στις 12:45 μ.μ. εμφανίστηκε δεύτερη υπάλληλος.
Περιγράφοντας τη ζοφερή καθημερινότητα των πασχόντων από καρκίνο στην Ελλάδα, η ΕΛΛΟΚ τονίζει: «Έχει
αναλογισθεί ή διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τι σημαίνει να είσαι
ασθενής σε. θεραπεία και να στέκεσαι 2 και 3 ώρες όρθι
ος για να εκτελέσεις μια συνταγή; Το ότι οι ασφαλισμένοι
ασθενείς έχουν πληρώσει με τις εισφορές τους στα
ασφαλιστικά Ταμεία και τη φορολογία τους το δικαίωμα
να έχουν υγειονομική περίθαλψη; Ότι μεταξύ των δικαιω
μάτων των ασθενών είναι και ο σεβασμός του χρόνου του
ασθενούς;
Το κόστος του να είσαι συγγενής ή φίλος και να έχεις
πάρει άδεια από τη δουλειά σου για να εξυπηρετήσεις
τον ασθενή; Για να μην μιλήσουμε για την παντελή απου
σία χρήσης της τεχνολογίας για την καταγραφή των
εξερχομένων φαρμάκων...
Ο νέος διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ - ΕΟΡΥΥ θα ήταν χρήσιμο να
επισκεφθεί τα φαρμακεία για να αποκτήσει προσωπική
γνώμη για το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει ο
Οργανισμός στον οποίο npotcrraratr..».
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 Ξυπνά από την καταστολή η οκτάχρονη Αλεξία
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Επιφάνεια:

253.32 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

55

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

24590

1

Είχε χτυπηθεί από αδέσποτη σφαίρα το Πάσχα

Ξυπνά από την καταστολή η οκτάχρονη Αλεξία
ε συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμε
τωπίζουν πια όλοι στο νοσοκομείο
Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκού» τη μικρή
Αλεξία, καθώς η σταθερή της πορεία επιτρέπει
στους γιατρούς να περάσουν στο επόμενο
στάδιο - δηλαδή, στο σταδιακό της «ξύπνημα»
από την καταστολή. Αχτίδα αισιοδοξίας έπειτα
από δύο εβδομάδες αγωνίας αποτέλεσε και η
μαρτυρία της μητέρας της, ότι η οκτάχρονη
άνοιξε χθες το πρωί τα μάτια της και της έσφι
στις τηλεοπτικές κάμερες. Ειδικότερα, σε νέο
ξε το χέρι - μια είδηση που χάρισε χαμόγελα
ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες το μεσημέρι,
ελπίδας στην οικογένειά της. «Πάει καλύτερα.
οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν τα εξής: «Η
Το ένστικτό μου λέει ότι η Αλεξία μου θα συ
ασθενής παραμένει διασωληνωμένη χωρίς
νελθεί και θα επιστρέφουμε σύντομα στο σπίτι
όμως πλήρη αναπνευστική υποστήριξη. Κινεί
μας» δήλωσε με ανακούφιση η μητέρα της
τα άκρα ομότιμα και γενικώς είναι βελτιωμένη

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Εφόσον
η βελτίωση παραμένει προοδευτική, αναμένε
ται εκτός απρόοπτου, να απαλλαγεί από την
καταστολή και ενδεχομένως να αποσωληνωθεί
τα επόμενα 24ωρα, αλλά θα παραμείνει στην
Εντατική Μονάδα Νοσηλείας παρακολουθοΰμενη. Η κατάστασή της γενικώς, παραμένει
κρίσιμη, αλλά σταθερή».
Υπενθυμίζεται ότι η ιστορία της μικρής ασθε
νούς έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, όταν
την Κυριακή του Πάσχα έπεσε αιμόφυρτη από
αδέσποτη σφαίρα, ενώ έπαιζε στην αυλή του
σπιτιού της στις Θεσπιές Βοιωτίας. Το κορι
τσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο
Θηβών, έπειτα στη Χαλκίδα ενώ στη συνέχεια

διακομίστηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου»
στην Αθήνα. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι
είχε χτυπηθεί στη δεξιά κροταφική χώρα από
πυροβόλο όπλο, με τη βολίδα να παραμένει
σφηνωμένη εντός του κρανίου. Η δχρονη Αλεξία
υποβλήθηκε σε «λεπτή» χειρουργική επέμβαση,
κατά τη διάρκεια της οποίας οι χειρουργέ
αφαίρεσαν τη σφαίρα και έκτοτε παραμένει
σε καταστολή, νοσηλευόμενη στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.
«Η Αλεξία μας άνοιξε τα μάτια της, έσφιξα
δυνατά το χέρι της μητέρας της, για πρώτη
φορά νιώθουμε χαρούμενοι, έπιασαν τόπο οι
προσευχές μας» δήλωσε χθες και με δάκρυα
στα μάτια ο πατέρας της Αλεξίας.
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 Αλεξανδρούπολη: «Στη φάκα» κύκλωμα παράνομων
υιοθεσιών
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιφάνεια:

118.98 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Αλεξανδρούπολη: «Στη φάκα» κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών
ΚΥΚΛΩΜΑ εμπορίας ψυχών εξίχνιασαν οι
Αρχές στην Αλεξανδρούπολη, από τη σηγμή
που συνέλαβαν τέσσερα άτομα, που φέρεται
ότι πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες βρε
φών, ύστερα από πολύμηνη έρευνα.
Στο κύκλωμα που δρούσε στην περιοχή
φέρεται ότι εμπλέκονται ένα ζευγάρι από την
Αλεξανδρούπολη και δύο ακόμη άτομα, το ένα
από το Τυχερό του Εβρου και το άλλο από την

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Οι Αρχές, σύμ
φωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ερευνούν πι
θανή εμπλοκή δικηγόρου της περιοχής στο
κύκλωμα.
Η σπείρα φέρεται ότι δρούσε κάνοντας
«deals» με γυναίκες από τη Βουλγαρία που
ζούσαν ή έρχονταν στην Αλεξανδρούπολη για
να γεννήσουν και, αφού έφερναν στον κόσμο
τα βρέφη, πληρώνονταν από τα μέλη του κυ

κλώματος και αναχωρούσαν πάλι για την πα
τρίδα τους.
Μάλιστα, η μία εκ των τριών παράνομων
υιοθεσιών αφορά βρέφος το οποίο έφερε
στον κόσμο Βουλγάρα στο Νοσοκομείο Αλε
ξανδρούπολης και στη συνέχεια δόθηκε σε
ζευγάρι στην πόλη της Μακεδονίας, ενώ στις
υπόλοιπες δύο περιπτώσεις τα βρέφη δόθηκαν
σε οικογένειες της Αλεξανδρούπολης.
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 ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ «ΩΝΑΣΕΙΟ»
Πηγή:

ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Επιφάνεια:

60.45 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

26

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-05-2019

Κυκλοφορία:

2740

1

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΟ «ΩΝΑΣΕΙΟ»

Το «Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργι
κό Κέντρο» προσλαμ
βάνει διευθυντές από
μια «ειδική» πολιτικά
χρωματισμένη λίστα,
προκαλώντας σφοδρές
αντιδράσεις από το
Ίδρυμα Ωνάση. Ο διο
ρισμένος από το 2015
πρόεδρος του «Ωνασείου» Δ. Νιάκας αποφάσι
σε τώρα, λίγες ημέρες
πριν από τις εκλογές,
να πληρώσει κενές
θέσεις διευθυντών στο
νοσοκομείο-πρότυπο
της χώρας.

a

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 90 χρόνια στην κορυφή της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ
Πηγή:

DOCUMENTO

Επιφάνεια:

2194.86 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

98-99

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-05-2019

Κυκλοφορία:

12000

90 χρόνια στην κορυφή
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ
ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ,
μια από ας με
γαλύτερες φαρμακευτικές
εταιρείες στην
Ελλάδα, συγκρινόμενη ακόμη και με διε
θνείς «παίκτες», θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως η ζωντανή ιστορία
της ελληνικής παραγωγής φαρ
μάκων καθώς για πάνω από 90
χρόνια το όνομα Γιαννακόπουλος πρωταγωνιστεί στον κλάδο.
Η σημαντική αύξηση των εξα
γωγών και η ενίσχυση του χαρ
τοφυλακίου φαρμάκων με νέα
προϊόντα διατηρούν σε υψηλά
επίπεδα τις πωλήσεις της φαρμα
κοβιομηχανίας, η οποία καταγρά
φει κορυφαίες επιδόσεις σε ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο
περιλαμβάνει παραγωγή, εμπο
ρία, εξαγωγή και διανομή φαρ
μακευτικών σκευασμάτων.
Διαθέτει τέσσερα state-of-theart, εξειδικευμένα εργοστάσια,
στη Μεταμόρφωση, δύο στην
Παλλήνη και ένα στην Πάτρα, με
εξαιρετικές δυνατότητες σε όλο το
φάσμα της παραγωγής φαρμά
κου, ενώ αναβαθμίζει συνεχώς
το εύρος των παρεχόμενων υπη
ρεσιών επενδύοντας σε τεχνολο
γικό εξοπλισμό.
Την υψηλή ποιότητα των
προϊόντων και υπηρεσιών της
ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ εμπιστεύονται δι
αχρονικά μεγάλοι πολυεθνικοί
φαρμακευτικοί οίκοι συνάπτο
ντας συμφωνίες συνεργασίας με
μεγάλη χρονική διάρκεια.
Ο τομέας των εξαγωγών απο
τελεί στρατηγική επιλογή για τη
ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ, με το 60% της πα
ραγωγής της εταιρείας να προο
ρίζεται για εξαγωγή σε 35 χώρες
παγκοσμίως. Η εταιρεία απασχο

λεί σήμερα 1.139 άτομα στην
πλειονότητά τους υψηλής επιστη
μονικής ειδίκευσης, ενώ επενδύ
ει συνεχώς στην εκπαίδευση και
την κατάρτισή τους.

Ερευνα
και ανάπτυξη
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συ
στηματική έρευνα αποτελεί και
το πιο σημαντικό βήμα για το
μέλλον και γι’ αυτό τον λόγο η
ΒΙΑΝΕΞ έχει δημιουργήσει
τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης,
το οποίο αναπτύσσει νέα προϊό
ντα, νέες πρωτότυπες φαρμακοτεχνικές μορφές και βεληώνει τις
μεθόδους παραγωγής.

Η αυτοκρατορία που
ξεκίνησε από ένα φαρμακείο
Από την αρχή της δραστηριοποίησης της οικογένειας Γιαννακόπουλου στον χώρο του φαρ
μάκου, το μακρινό 1924, με το
μικρό φαρμακείο στην οδό Πει
ραιώς, μέχρι σήμερα που ο όμι
λος ΒΙΑΝΕΞ συγκαταλέγεται
στους κορυφαίους του κλάδου
η συναίσθηση της ευθύνης για
την προσφορά της στον τομέα
της υγείας παραμένει το ίδιο
υψηλή.
Η απαρχή για την εμβλημαηκή
πορεία της φαρμακοβιομηχανίας
ΒΙΑΝΕΞ έγινε όταν ο Παύλος
Γιαννακόπουλος το 1960 προχώ
ρησε στην ίδρυση της εταιρείας
ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ, η οποία επεκτά
θηκε γρήγορα στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό ως αντιπρόσω
πος μεγάλων διεθνών φαρμακευηκών εταιρειών.
Σε λιγότερο από μία δεκαετία,
το 1971, η ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ μετα
τράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και
μετονομάστηκε σε ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ

60%____________

1.139

της παραγωγής της εταιρείας
προορίζεται για εξαγωγή
σε 35 χώρες παγκοσμίως,
αποδεικνύοντας ότι ο τομέας των
εξαγωγών αποτελεί στρατηγική
επιλογή για τη ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ

άτομα απασχολεί σήμερα η
εταιρεία, στην πλειονότητά
τους υψηλής επιστημονικής
ειδίκευσης, ενώ επενδύει
συνεχώς στην εκπαίδευση και
κατάρτισή τους

ενώ ο Παύλος Γιαννακόπουλος
δείχνει ότι είναι γεννημένος επι
χειρηματίας καθώς φαρμακευ
τικές εταιρείες κολοσσοί, όπως
οι Merck
Go (ΗΠΑ), Takeda
Chemical Industries (Ιαπωνία),
Boots (Μ. Βρετανία), Sigma Tau
Industries (Ιταλία) κ.ά., ανέθε
σαν στη ΒΙΑΝΕΞ την παραγω-

γή των προϊόντων τους στα ερ
γοστάσιά της.
Η δημιουργία του πρώτου ερ
γοστασίου στην εθνική Αθηνών
- Λαμίας έρχεται το 1977 και η
εταιρεία ξεκινά τη βιομηχανική
της δραστηριότητα.
Το 1983 ο οξυδερκής επιχει
ρηματίας υπογράφει συμφω

νία με τον οίκο Merck &; GO
ενώ αγοράζει και το εργοστάσιο
Winthrop-Sterling στην Παλ
λήνη, το οποίο εκσυγχρονίζε
ται και γίνεται το δεύτερο εργο
στάσιο της ΒΙΑΝΕΞ. Πρόκειται
για καινοτόμα και φιλική προς το
περιβάλλον μονάδα παραγωγής
φαρμάκων, εξειδικευμένη στις μη
στείρες στερεές μορφές (δισκία,
κάψουλες, γράνουλες). Το ίδιο
συμβαίνει και το 1985, όταν αγο
ράζει το εργοστάσιο της εταιρεί
ας Upjohn, επεκτείνει τη γραμμή
παραγωγής του και έτσι δημιουρ
γεί το τρίτο εργοστάσιο της εται
ρείας του. Το συγκεκριμένο ερ
γοστάσιο θεωρείται μια από τις
μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες
μονάδες παραγωγής λυόφιλων
ενέσιμων στην Ευρώπη.
Η ίδρυση της θυγατρικής εται
ρείας ΒΙΑΝ ΑΕ για τη διακίνηση
γνωστών μη συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων έγι
νε το 1995.
Το 1997 η ΒΙΑΝΕΞ εξαγορά
ζει τις εγκαταστάσεις της εταιρεί
ας Hoechst στη Βαρυμπόμπη, για
να στεγάσει τα γραφεία της κε
ντρικής διοίκησης και το κέντρο
διανομής τελικών προϊόντων. Το
1999 η μονάδα παραγωγής αντι
βιοτικών του Ινστιτούτου Φαρμα
κευτικής Ερευνας &; Τεχνολογίας
στη Βιομηχανική Ζώνη Πατρών
αναβαθμίζεται πλήρως, ώστε να
γίνει το τέταρτο εργοστάσιο της
εταιρείας, ακολουθώντας πάντα
τα αυστηρότερα πρότυπα παρα
γωγής. Η εν λόγω μονάδα πα
ραγωγής κεφαλοσπορινούχων
προϊόντων θεωρείται μια εκ των
πλέον εξελιγμένων και στον ευ
ρωπαϊκό χώρο.
Το 2011 η φαρμακοβιομηχα
νία λαμβάνει την έγκριση ως
προμηθευτής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Φαρμάκων (World
Health Organization) καθώς και
της UNICEF, ενώ δύο χρόνια
μετά, το 2013, συνάπτει συμφω
νία με την εταιρεία Lilly για την
παραγωγή 10.000.000 τεμαχίων
βανκομυκίνης ετησίως και εξα
γωγής τους 100% στην Κίνα.
Με γνώμονα την ποιότητα στην
παραγωγή και τη φροντίδα για
τον άνθρωπο, η ΒΙΑΝΕΞ συνε
χίζει να αναπτύσσει το όραμά της
στην Ελλάδα και να ενισχύει την
εθνική οικονομία.

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος
I ια να φτάσεις στην
κορυφή χρειάζε
ται να προσπαθή
σεις. Να έχεις όραμα,
αφοσίωση και πίστη». Αυτό έλεγε
ο Παύλος Γιαννακόπουλος και η
σταδιακή ανέλιξη της βιομηχανί
ας φαρμάκου ΒΙΑΝΕΞ στην κο
ρυφή του κλάδου, όχι μόνο εντός
συνόρων αλλά και παγκοσμίως,
αποδεικνύει ότι δεν εγκατέλειψε
το όνειρό του.
Γεννήθηκε το 1929. Αυτοδημιούργητος, με ευρηματικές ιδέες,
μπήκε από παιδί στον χώρο του
φαρμάκου δίπλα στον πατέρα του
Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ωστό
σο τον κέρδισαν οι οικονομικές

«
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επιστήμες και όχι η φαρμακευτι
κή, καθώς αποφοίτησε από την
ΑΣΟΕΕ (νυν Οικονομικό Πανε
πιστήμιο Αθηνών). Μετά τον θά
νατο του πατέρα του ανέλαβε τα
ηνία της οικογένειας ως πρωτότο
κος και το 1960 μαζί με τα αδέλφια
του ίδρυσε την εμπορική εταιρεία
ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ.
Εχοντας αναλάβει τις αντιπρο
σωπείες μεγάλων διεθνών φαρμα
κευτικών εταιρειών, επεκτείνει τη
δραστηριότητα της εταιρείας και
εκτός συνόρων, ενώ δεν σταματά να
αναζητεί νέους δρόμους ανάπτυ
ξης και το 1971 η ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ
γίνεται ανώνυμη εταιρεία και μετο
νομάζεται σε ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ.

Το όνομά του ταυτίζεται με το
ήθος, την ακεραιότητα και την
αποτελεσματικότητα και οι φαρμα
κευτικές εταιρείες διεθνούς φήμης
θέλουν να συνάψουν συνεργασία
μαζί του.
Ο Παύλος Γιαννακόπουλος διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του
Συλλόγου Ανππροσώπων Φαρμακευπκών Ειδών και Ειδικοτήτων
(ΣΑΦΕΕ), πρόεδρος του Συνδέ
σμου Εμπορικών Αντιπροσώπων
Αθηνών, καθώς και αντιπρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ),
ενώ έχει βραβευτεί πολλές φορές
από οικονομικούς, επιχειρηματι
κούς και επιστημονικούς φορείς

Η κοινωνική προσφορά
αποτελούσε βασική προτεραιότητα
για τον Παύλο Γιαννακόπουλο,
μέχρι και τον θάνατό του

της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Για τη συνολική προσφορά του
στην ελληνική φαρμακευτική αγο
ρά τιμήθηκε από τον Φαρμακευτι
κό Σύλλογο Αττικής τον Απρίλιο
του 2017. Καθοριστική ήταν επί
σης η συμβολή του στη δημιουργία
του πρώτου Φαρμακευτικού Μου
σείου της χώρας στη Θεσσαλονί
κη, καθώς ήταν δωρητής και μέλος
της οργανωτικής επιτροπής του.
Η προσφορά του Παύλου Γιαννακόπουλου ήταν αδιάλειπτη όχι
μόνο στην ελληνική οικονομία, με
επενδύσεις και χιλιάδες θέσεις ερ
γασίας, αλλά και στην κοινωνία με
τον άνθρωπο ως βασική του αξιακή προτεραιότητα.
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 90 χρόνια στην κορυφή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ
1 ΑΕ
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

98-99

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-05-2019

“Για εμάς η ποιότητα στην παραγωγή
σημαίνει πραγματική φροντίδα
για τον άνθρωπο.”

Στα 90 χρόνια λειτουργίας της ΒΙΑΝ ΕΞ στο κέντρο της φιλοσοφίας μας υπήρξε πάντα η ποιότητα στην παραγωγή. Με πάνω από 1.000 εργαζομένους,
στα 4 υψηλών προδιαγραφών εργοστάσια του ομίλου παράγουμε - για τον εαυτό μας ή για λογαριασμό τρίτων - φαρμακευτικά προϊόντα σύμφωνα με
τις πιο αυστηρές διεθνείς απαιτήσεις. Μέσα από διαρκείς έρευνες και μελέτες του υψηλής εκπαίδευσης προσωπικού μας και των 440 και πλέον
επιστημονικών συνεργατών μας καθιερωθήκαμε στην κορυφή των πιο αξιόπιστων φαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα και διεθνώς.
Με βάση την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων μας καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια μόνιμη σχέση εμπιστοσύνης με τον Ιατρικό και
Φαρμακευτικό κόσμο, διανέμοντας τα προϊόντα μας και καλύπτοντας το 100% των νοσοκομείων της Ελλάδας, των φαρμακέμπορων και των
συνεταιρισμών φαρμακοποιών.

www.vianex.gr

ΒΙΑΝ ΕΞ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΗΕ15013

Α.Ε.

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Γ I A Ν Ν A Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ
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 Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO ΑΒΕΕ
Πηγή:

DOCUMENTO

Επιφάνεια:

2246.27 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

118-119

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-05-2019

Κυκλοφορία:

12000

*

—

——

rfol

010 Σταύρος Δέμος,
ιδρυτής και πρόεδρος της DEMO

02 Ο Δημήτρης Δέμος,
αντιπρόεδρος ΔΣ DEMO ΑΒΕΕ

03 Το εργοστάσιο της εταιρείας
στο Κρυονέρι Αττικής
είναι το μεγαλύτερο
στη νοτιοανατολική Ευρώπη

Ελληνικό φάρμακο σε 85 χώρες

Νέο επενδυτικό πλάνο
30 εκατ. ευρώ

Βιομηχανία Φαρμάκων
DEMOΑΒΕΕ
DEMO ΑΒΕΕ,
π πρώτη εται
ρεία σήμερα σε
νοσοκομειακές
πουλήσεις στα
ενέσιμα προϊό
ντα όλων των μορφών, ξεκίνησε
το 1965 ως ένα απλό φαρμακείο
στοπ Παπάγου από τον Τριπολιτσιώτη φαρμακοποιό Σταύρο
Δέμο. Με πατέρα Αρκά και μη
τέρα Μικρασιάτισσα ο Σταύρος
Δέμος αρχικά απέκτησε πτυχίο
Οικονομικών από τη Βιομηχανι
κή Σχολή και στη συνέχεια σπού
δασε και απέκτησε το πτυχίο της
Φαρμακευηκής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών. Ο ίδιος έχει
δηλώσει ότι «η άγονη μητέρα γη
με προίκισε με το όραμα της δημι
ουργίας». Ετσι, μέσα σε έναν χρό
νο το φαρμακείο έγινε η ατομική
επιχείρηση Σταύρος Δέμος Φαρ
μακευτικά Προϊόντα, ενώ το 1968
ίδρυσε την ετερόρρυθμη εταιρεία
Σταύρος Δέμος 8? Σία ΕΕ Παρα
γωγή και Εμπορία Φαρμακευτι
κών Προϊόντων. Οι δύο αυτές
επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν
το 1973 και ιδρύθηκε η DEMO
ΑΒΕΕ, η οποία λειτουργεί μέχρι
σήμερα. Ο Σταύρος Δέμος, πρόε
δρος της DEMO, υπήρξε ο πρώ
τος πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας,
ενώ διετέλεσε σύμβουλος στην
Ενωση Επιστημόνων Παραγω
γής Φαρμάκων.
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Με σειρά διακρίσεων μετα
ξύ άλλων από τον πρύτανη του
Εθνικού Καποδιστριακού Πα
νεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα
Φαρμακευτικής Σχολής), την
Πανελλήνια Ενωση Φαρμακο
ποιών (ΠΕΦ), τον Ιατρικό Σύλ
λογο Αθηνών για τη στήριξη
στο έργο του Ιατρείου Κοινωνι
κής Αποστολής, το Νοσοκομείο
«Αγιος Ανδρέας» για την ευεργε
σία του, τον Δήμο Σφακίων για
την ουσιαστική συμβολή του
στην αγορά ενός πλήρως επαν
δρωμένου πλεούμενου σκάφους
πρώτων βοηθειών (ΔΟΞΑ), τον
διευθυντή της Σχολής Εφαρμο
γών Υγειονομικού, τον Σύλλο
γο Αιγυπτιακών Ελλήνων για
την προσφορά του στην Ιερά
Μονή Αγ. Αικατερίνης Σινά και
την Παναρκαδική Ομοσπον
δία Αμερικής, ο «πατριάρχης»
της ελληνικής φαρμακοβιομη
χανίας κατάλαβε από πολύ νω
ρίς ότι το κλειδί της επιτυχίας και
της προόδου βρίσκεται στη συ
νεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων
αλλά και στην ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, εξασφαλίζο
ντας στην εταιρεία υγιή και επι
τυχημένη επιχειρηματική πορεία.
Στην εταιρεία Demo σήμε
ρα, εκτός από τον ίδιο, εργάζο
νται η σύζυγός του Δήμητρα και
τα τρία παιδιά τους, Δημήτρης,
Στέλλα και Ιωάννα. Ο Δημήτρης
είναι αντιπρόεδρος ΔΣ DEMO

ΑΒΕΕ, ενώ διετέλεσε και πρόε
δρος του Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο
στη ΝΑ Ευρώπη
Το εργοστάσιο της εταιρείας στο
Κρυονέρι Αττικής σήμερα είναι
το μεγαλύτερο στη νοτιοανατο
λική Ευρώπη, με υπερσύχρονες
εγκαταστάσεις έκτασης 45.000
τ.μ., στις οποίες περιλαμβάνε
ται και ένα ιδιαίτερα σύγχρονο
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου,
έκτασης 1.500 τ.μ. Σε λίγο και
ρό ολοκληρώνεται και η τέταρ
τη μονάδα 12.000 τ.μ. στον ίδιο
χώρο, στο Κρυονέρι.

Η κομβική απόφαση
του1996
Καθοριστικό σημείο στη πορεία
και την εξέλιξη της DEMO ήταν
το 1996, όταν η διοίκηση της
εταιρείας έλαβε τη μεγάλη στρα
τηγική απόφαση να επικεντρω
θεί στην παραγωγή και ανάπτυξη
ενέσιμων προϊόντων για τη νοσο
κομειακή αγορά. Επένδυσε με
γάλα κεφάλαια σε παραγωγικές
μονάδες, το 2000 τέθηκε σε λει
τουργία το δεύτερο εργοστάσιο
και το 2006 η DEMO έθεσε σε
λειτουργία την τρίτη μονάδα πα
ραγωγής, δουλεύοντας παράλ
ληλα εντατικά τον σχεδίασμά της
για την περαιτέρω διείσδυσή της
στις αγορές του εξωτερικού.

Η DEMO τα τελευταία δεκα
πέντε χρόνια είναι πρώτη σε νο
σοκομειακές πωλήσεις στα ενέσι
μα προϊόντα όλων των μορφών,
ενώ διαθέτει εκτεταμένο πρό
γραμμα έρευνας και ανάπτυξης
για βελτιωμένης μορφής ενέσι
μα. Εξάγει το 82% της ετήσιας
παραγωγής της, με το δίκτυο πωλήσεών της να εκτείνεται σε 85
χώρες, σε Ευρώπη, Ασία, Αφρι
κή, Μέση Ανατολή, Νότια Αμε
ρική και Ωκεανία. Είναι διε
θνώς αναγνωρισμένη ως ένας
από τους επίσημους προμηθευ
τές των Ηνωμένων Εθνών, της
UNICEF, του Παγκόσμιου Ορ
γανισμού Υγείας, των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα και του Διεθνούς
Ερυθρού Σταυρού, ενώ είναι πι
στοποιημένη και από πολλές άλ
λες υγειονομικές αρχές χωρών
πέραν της ΕΕ. Οσον αφορά το
επενδυτικό πλάνο της εταιρείας,
το 2018 ολοκληρώθηκε το 90%,
συμπεριλαμβανομένου και ενός
πολύ δύσκολου έργου όπως ήταν
η δημιουργία νέας μονάδας πα
ραγωγής και συσκευασίας γυά
λινων αμπουλών συνολικής δυ
ναμικότητας 150 εκατ. αμπουλών
(από 25 εκατ. που έχει σήμερα).
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Ιστορία, διακρίσεις,
κοινωνικό έργο,
συνεχής ανάπτυξη
νέων προϊόντων
και εξαγωγή
του 82%
της παραγωγής

Το 2019 το πιο σημαντικό έργο
που ξεκίνησε είναι η νέα μονάδα
παραγωγής γυάλινων φιαλιδίων
και λυοφίλων δυναμικότητας 150
εκατ. φιαλιδίων σε υγρή μορφή
και 20 εκατ. φιαλιδίων σε λυόφιλη
μορφή. Είναι μια επένδυση που
θα καταστήσει την DEMO έναν
από τους τρεις μεγαλύτερους πα
ραγωγούς λυοφίλων στην Ευρώ
πη και αποτελεί μέρος του νέου
επενδυπκού σχεδίου της εταιρεί
ας για τα έτη 2019-22, συνολικού
ύψους 30 εκατ. ευρώ.

200-300νέες θέσεις
εργασίας
Η επιχείρηση DEMO ΑΒΕΕ
αναπτύσσεται με έντονους ρυθ
μούς, δημιουργώντας πολλές
νέες θέσεις εργασίας. Αυτήν τη
στιγμή διαθέτει άρτια εκπαιδευ
μένο και καταρτισμένο προσωπι
κό που αριθμεί 920 άτομα, ενώ
εν μέσω κρίσης, αντί να προχω
ρήσει σε απολύσεις και περικο
πές αποδοχών, συνεχίζει να προ
σλαμβάνει αξιόλογα στελέχη και
να διατηρεί σταθερό το επίπεδο
των μισθών. Σύμφωνα με δηλώ
σεις του αντιπροέδρου της Δημήτρη Δέμου, εφόσον όλα πάνε
όπως τα προβλέπουν και με βάση
το business plan που θα ακολου
θήσει θα δημιουργηθούν άλλες
200-300 θέσεις εργασίας μέσα
στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Κοινωνική
υπευθυνότητα
Για την εταιρεία ωστόσο επιτυ
χημένη επιχειρηματικότητα δεν
αποτελεί μόνο η πρόοδος της
εταιρείας και η επίτευξη θετικών
οικονομικών αποτελεσμάτων
αλλά και η κοινωνική υπευθυ
νότητα. Το πρόγραμμα Κοινω
νικής Ευθύνης και Αειφορίας
της DEMO βασίζεται σε τέσσε
ρις πυλώνες: περιβάλλον, ηθικό
marketing, εργαζόμενοι και κοι
νωνία με επίκεντρο τα παιδιά και
τις ευπαθείς ομάδες.
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 Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO ΑΒΕΕ
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

118-119
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Ημερομηνία
έκδοσης:

12-05-2019

9

Για περισσότερα
από 50 χρόνια
Επενδύουμε στην Ελλάδα
4 μονάδες παραγωγής
Παράγουμε στην Ελλάδα
Πάνω απο 1950 σκευάσματα
Στηρίζουμε την Ελλάδα
920 εργαζόμενοι &
550 έλληνες προμηθευτές
Ελληνικά Φάρμακα με Παγκόσμια Εμβέλεια

www.demo.gr

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Mk DEMO ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΝ
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