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Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Περικοπές σε βασικούς τομείς
Με περικοπές σε βασικούς τομείς, όπως στον ΕΟΠΥΥ και στα νοσοκομεία, στις
δαπάνες του υπουργείου Υγείας και με τη φαρμακευτική δαπάνη καθηλωμένη
στα 2 δισ. ευρώ κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο προϋπολογισμού
2015. Ειδικότερα, η επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τον
προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1,18 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 22,9% έναντι
του 2014. Στον ΕΟΠΥΥ, η κρατική επιχορήγηση θα ανέλθει το 2015 στα 526
εκατομμύρια ευρώ, μειωμένη κατά 17% σε σχέση με το 2014. Οι συνολικές
δαπάνες του υπουργείου Υγείας ανέρχονται σε 4,22 δισ. ευρώ, έναντι 4,74
δισ. του 2014. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και διαρθρωτικές
αλλαγές στον τομέα της υγείας, μεταξύ των οποίων: Ανάπτυξη και εφαρμογή
προγράμματος αξιολόγησης της απόδοσης του Συστήματος Υγείας, μέσω
της εφαρμογής συστήματος δεικτών παρακολούθησης της απόδοσης της
λειτουργίας των Νοσοκομείων. Εντατικοποίηση της κεντρικής παρακολούθησης
οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων, η οποία εξασφαλίζεται με την
αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος (Business Intelli-gence),
ενώ παράλληλα αναπτύσσεται σύστημα αναλυτικής λογιστικής στο σύνολο
των Νοσοκομείων. Εφαρμογή μηχανισμών αύξησης διείσδυσης γενοσήμων
φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
∆ημιουργία ενός συστήματος ελέγχου των προδεσμεύσεων ιατρείων και
χειρουργείων. Αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών φαρμάκων,
υλικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαχείρισης της εφοδιαστικής
αλυσίδας μέσω της προώθησης του συστήματος κεντρικών προμηθειών.
Αναθεώρηση του συστήματος του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου
(KEN). Συνέχιση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
διαμορφώνοντας ένα ενιαίο, δημόσιο σύστημα με την υπαγωγή όλων των
δομών σε ένα εποπτεύοντα φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία και τη χρηματοδότησή τους. Επέκταση εφαρμογής των rebate και
clawback, πέραν της κατηγορίας της φαρμακευτικής δαπάνης σε κλινικές και
διαγνωστικά κέντρα. Έλεγχος των υποβολών αιτήσεων των παροχών υγείας σε
πραγματικό χρόνο.
Συνέχιση εισαγωγής διαγνωστικών και ιατρικών πρωτοκόλλων. Ενίσχυση
της διαπραγματευτικής δύναμης του ΕΟΠΥΥ χρησιμοποιώντας την Επιτροπή
∆ιαπραγμάτευσης για συμφωνίες τιμής-όγκου με το σύνολο των παρόχων
υπηρεσιών υγείας και προμηθευτών του φορέα. Υλοποίηση κεντρικών
προμηθειών των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Θέσπιση διαρθρωτικών μέτρων
ελέγχου της υπερβολικής συνταγογράφησης φαρμάκων και διαγνωστικών
εξετάσεων. Μεταξύ των αναπτυξιακών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:
∆ημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης ιατροτεχνολογίας. Αναμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου για την διενέργεια κλινικών μελετών, τόσο από τον ΕΟΦ όσο
και από Νοσοκομεία.
Ενίσχυση του ΕΟΦ προκειμένου να επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν οι
διαδικασίες αδειοδότησης φαρμάκων. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την
ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Θεσμοθέτηση των Μονάδων Ημερησίας
Νοσηλείας (ΜΗΝ). Ανάπτυξη κέντρων ιατρικής αριστείας.
Τέλος, σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος ώστε να διαμορφωθεί
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ
Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΦΥ
Από τα μέτρα και τις «λεόντιες»
συμβάσεις
Την κατηγορία ότι χιλιάδες ατομικά ιατρεία
οδηγούνται σε κλείσιμο, με τα νέα μέτρα
της κυβέρνησης απευθύνει ο Ιατρικός
Σύλλογος Πατρών σε επιστολή του στον
υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη. Ειδικότερα,
στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Μετά τo φιάσκο της μη εφαρμογής της
νομοθετημένης Υπουργικής απόφασης ΦΕΚ
2243Β’ και της εμμονής στον καταλογισμό
των πολλαπλών «κουρεμάτων» (clawback
και rebate) επί «δικαίων και αδίκων»,
καθώς και την πρακτική αδυναμία ελέγχου
της “υπερσυνταγογράφησης”, η οποία
ανευρίσκεται κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο
αλλά περιέργως δεν καταστέλλεται
ποτέ, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα
ότι το Υπουργείο Υγείας εργάζεται με
γοργούς ρυθμούς για την εξαφάνιση του
μικρομεσαίου επιστήμονα ιατρού που
καθίσταται ενορχηστρωμένα, δέσμιος
«λεόντιων» συμβάσεων με ανήκουστους
αποικιοκρατικούς όρους πέραν από κάθε
νοσηρή φαντασία. Η υποχρηματοδότηση και
το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, με τη
συστηματική επιβολή μέτρων που ευνοούν
τελικά τις παραβατικές συμπεριφορές και
τιμωρούν τις τίμιες αξιοπρεπείς συνεργασίες,
εγείρουν πολλά ερωτηματικά για τις
προθέσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών
υγείας. Αποφάσεις του Υπουργείου που
αντιβαίνουν στη λογική των κλειστών
προϋπολογισμών και της περιστολής
δαπανών, όπως η κατάργηση των
κλιμακωτών εκπτώσεων κλίμακας της αρχικής
σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, η άρση των
πληθυσμιακών κριτηρίων στην αδειοδότηση
μηχανημάτων ιοντίζουσας ακτινοβολίας και
η απελευθέρωση της αδειοδότησης των
αιμοληπτηρίων, ενισχύουν τη δράση των
μεγάλων συμφερόντων που απεργάζονται
την καθολική επικράτηση στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας και τελικά καταστρατηγούν
τον όποιο υγιή ανταγωνισμό».
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ΠΙΣ: ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο
ΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»: ΕΓΚΑΙΝΙΑ Β’ ΜΕΘ
Συνολικού κόστους 436.751,33 ευρώ
Την ανακαινισμένη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου
Παπανικολάου εγκαινίασαν ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας
Γρηγοράκος και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας. Το έργο υλοποιήθηκε με την επίβλεψη των Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτήθηκε από πόρους
του ΕΣΠΑ του Π.Ε.Π. της Κεντρικής Μακεδονίας και κόστισε 436.751,33
ευρώ. «Η Β’ ΜΕΘ μετά την ανακαίνισή της έχει καταστεί μια από τις δύο
πιο σύγχρονες Μονάδες Εντατικής Θεραπείες στην Ελλάδα, η άλλη είναι
η ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. ∆ιαθέτει 12 κλίνες οι οποίες μπορούν να
εξυπηρετήσουν περισσότερους από 400 ασθενείς ετησίως αλλά λόγω
έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού λειτουργούν μόνο οι
οκτώ από αυτές» τόνισε ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ Νίκος Καπραβέλος.
Παράλληλα ανέφερε ότι σήμερα η Β’ ΜΕΘ έχει επτά γιατρούς (τέσσερις
επικουρικούς και τρεις μόνιμους) και 24 νοσηλεύτριες και για να μπορέσει
να αναπτυχθεί πλήρως χρειάζεται οκτώ μόνιμους γιατρούς και 36
νοσηλεύτριες. Ο κ. Τζιτζικώστας από την πλευρά του ανέφερε ότι «το
έργο στη Β’ ΜΕΘ αφενός θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας και αφετέρου θα διευκολύνει το έργο του εξαιρετικού
προσωπικού του νοσοκομείου». Τόνισε ακόμη ότι γνωρίζει τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ότι τα έχει ήδη θέσει στον υπουργό
Υγείας και πρόσθεσε: «Το αρμόδιο υπουργείο Υγείας οφείλει να σκύψει
πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΕΣΥ που είναι
πάρα πολλά, από έλλειψη υλικών, έλλειψη προσωπικού, απλήρωτους
εργαζόμενους.
Είναι πράγματα τα οποία δεν βοηθούν στην αναβάθμιση μέσα από αυτά
τα σημαντικά έργα που υλοποιούν οι Περιφέρειες στη χώρα. Αν δεν
λυθούν άμεσα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα
τόσο στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από το ΕΣΥ όσο και στους
εργαζόμενους στα νοσοκομεία της χώρας».

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Από την ΠΕΣΠΑ
Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) μετά την ανάπτυξη του
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις το 2008 και την επιτυχή
διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τις Σπάνιες Παθήσεις
ΕUROPLAN και EUROPLAN II, διοργανώνει εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου,
την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, ώστε να παρουσιάσει την
πρόταση για το Ενημερωμένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις,
προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας μας.
Το σχέδιο δράσης θα παραδοθεί στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και στην
Επιτροπή για τις Σπάνιες Παθήσεις στο ΚΕΣΥ.

Ζητά εφαρμογή των
υπουργικών αποφάσεων
Επιστολή στον υπουργό Υγείας
με θέμα το αδιέξοδο που έχει
προκληθεί στη λειτουργία μικρότερων
και μεγαλύτερων διαγνωστικών
εργαστηρίων και κέντρων λόγω της
μη εφαρμογής των υπουργικών
αποφάσεων Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ.
2243/Β’/18-8-2014) και Υ9/οικ.70522
(ΦΕΚ 2247/Β’/18-8-2014) μέχρι
σήμερα, απέστειλε ο Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος, τονίζοντας μεταξύ
άλλων τα εξής: «Το πλαφόν ανά
πάροχο δεν έχει ανακοινωθεί, το claw
back και rebate του πρώτου εξαμήνου
αποστέλλεται στους παρόχους και
η καθυστέρηση πληρωμών των
διαγνωστικών εξετάσεων οδηγεί σε
αδιέξοδο τη λειτουργία μικρότερων
και μεγαλύτερων διαγνωστικών
εργαστηρίων και κέντρων.
Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν
οδηγήσει τον ιατρικό κόσμο σε
αναστάτωση, η οποία μπορεί να
επιφέρει επιπτώσεις στην περίθαλψη
των ασφαλισμένων. Οι πολίτες
θα πρέπει να απολαμβάνουν την
περίθαλψη που έχουν ανάγκη, μέσα
και από την εύρυθμη λειτουργία των
εργαστηρίων και την προσπάθεια
που πρέπει να καταβάλλουμε όλοι
μας προκειμένου να μην διαταραχθεί
η σχέση εμπιστοσύνης παρόχων
– περιθαλπομένων που ζημία και
μόνο θα κάνει στην περίθαλψη. Το
θέμα έθεσα προς συζήτηση και στο
∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ,
του οποίου είμαι μέλος, ζητώντας να
προχωρήσουν οι αναγκαίες ενέργειες,
δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ ως αγοραστής
πλέον υπηρεσιών υγείας έχει μεγάλη
ευθύνη τόσο για τους παρόχους
υγείας όσο και για την περίθαλψη των
ασφαλισμένων.
Η εκκαθάριση επίσης, των
οφειλουμένων προηγούμενων ετών,
καθυστερεί αδικαιολόγητα και αυτό
δημιουργεί επιπλέον εντάσεις, καθόσον
δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις,
δημιουργούν κινδύνους και στην
βιωσιμότητα των παρόχων και στην
περίθαλψη των ασφαλισμένων».
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ΤΕΣΤ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΟ
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

LANCET: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΒΙΑ ΚΑΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μία στις τρεις γυναίκες θύμα της
Οργιάζουν τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,
σύμφωνα με νέο αφιέρωμα του «Lancet». Οι εκτιμήσεις δείχνουν, μεταξύ
άλλων, ότι μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει ήδη βιώσει τη σωματική
ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της, ενώ το 7% των γυναικών της Γης
αναμένεται, κάποια στιγμή στη ζωή τους, να πέσουν θύμα σεξουαλικής
επίθεσης από κάποιον άνδρα, που δεν είναι σύντροφός τους.
Οι μελέτες του περιοδικού επισημαίνουν ότι, παρά την αυξανόμενη διεθνή
προσοχή στο ζήτημα, τα επίπεδα της βίας κατά των γυναικών παραμένουν
απαράδεκτα υψηλά, περιλαμβάνοντας, βιασμούς, ακρωτηριασμούς
γεννητικών οργάνων, γάμους και πορνεία με το ζόρι κ.α., γεγονότα που
έχουν σοβαρές συνέπειες για τη σωματική και ψυχική υγεία εκατομμυρίων
γυναικών κάθε ηλικίας. Οι πολεμικές και εμφύλιες συγκρούσεις, καθώς και οι
ανθρωπιστικές κρίσεις, επιτείνουν το πρόβλημα. Σε 100 έως 140 εκατομμύρια
εκτιμώνται τα κορίτσια και οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε υποχρεωτικό
ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων και κάθε χρόνο, μόνο στην Αφρική,
πάνω από τρία εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη.
Γύρω στα 70 εκατομμύρια κορίτσια στον πλανήτη έχουν παντρευτεί προτού
γίνουν 18 ετών, συχνά παρά τη θέλησή τους.
Ακόμη και σε πιο ανεπτυγμένες και προοδευτικές χώρες, οι γυναίκες δεν
παύουν να βιώνουν τη διάκριση και τη βία. Οι ερευνητές, με επικεφαλής
την καθηγήτρια Σάρλοτ Γουάτς της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής
του Λονδίνου, καταγγέλλουν ότι η διεθνής κοινότητα και οι κυβερνήσεις δεν
κάνουν αρκετά για να εμποδίσουν αυτή την κατάσταση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ: ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

∆έκα χρόνια πριν την κλινική
διάγνωση
Ένα νέο τεστ αίματος το οποίο θα μπορεί
να ανιχνεύει τη νόσο Αλτσχάιμερ δέκα
χρόνια πριν γίνει η κλινική διάγνωση
παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο
στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με
τους επιστήμονες το εν λόγω τεστ
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
τον εντοπισμό των ασθενών, που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης της νόσου, έτσι ώστε να
ξεκινήσουν τη θεραπεία ή να αλλάξουν
τον τρόπο ζωής τους νωρίτερα. Ήδη,
όπως αναφέρει δημοσίευμα της
Telegraph, το τεστ αυτό αναγνωρίζει
ανάμεσα στους ασθενείς και τους υγιείς
ηλικιωμένους με ακρίβεια 100%.
Ωστόσο, το τεστ αίματος βρίσκεται
ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης
και έχει εκτιμηθεί μόνο σε 174 άτομα.
Απαιτείται να γίνουν περαιτέρω δοκιμές
σε μεγαλύτερο δείγμα ανθρώπων και
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
προτού επεκταθεί η χρήση του.
Σημειώνεται ότι μια εταιρεία
βιοτεχνολογίας που εδρεύει στην
Καλιφόρνια χρηματοδοτεί την έρευνα
και είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει την
εμπορική παραγωγή του τεστ.
Τα ευρήματα της έρευνας
παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της
Ένωσης για τις Νευροεπιστήμες
(Society for Neuroscience) που
πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες
ημέρες στην Ουάσινγκτον.

Στο εννεάμηνο 2014
Σημαντική είναι η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα Ζωής στο εννεάμηνο
2014, με την παραγωγή να διαμορφώνεται στο 1,315 δισ. ευρώ έχοντας
αύξηση 11,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2013.
Ο Σεπτέμβριος του 2014 είναι ο έβδομος μήνας εντός του εννεαμήνου,
που οι Ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν θετικό πρόσημο σε μηνιαία
βάση. Σημειώνεται ότι η αυξητική τάση στην παραγωγή παρατηρήθηκε σε
όλους τους επιμέρους κλάδους της Ζωής (παραδοσιακά προγράμματα,
αποταμιευτικά, επενδυτικά κ.ά.). Είναι σημαντικό ότι οι συνταξιοδοτικές
ομαδικές ασφαλίσεις (ομαδικά ασφαλιστήρια επιχειρήσεων) μετά από μία
περίοδο διετούς υποχώρησης, εμφάνισαν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο
οριακή άνοδο (0,6%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2013 εξαιτίας της σταδιακής
ανάκαμψης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άλλωστε, οι αποδόσεις των
κλασικών προϊόντων Ζωής κυμαίνονται πέριξ του 2,5% και είναι σημαντικά
μεγαλύτερες και από τις τραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις.

EUROMEDICA: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Σε νέο χώρο λειτουργούν από τις
21 Νοεμβρίου τα κεντρικά γραφεία
του ομίλου Euromedica στην Αθήνα.
Η μεταφορά των γραφείων της
Euromedica, επί της οδού Ρηγίλλης 16Α,
κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι διαρκώς αυξανόμενες
ανάγκες της σύμφωνα με επίσημη
ανακοίνωση της εταιρείας.
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ομίλου,
η μεταφορά των γραφείων
της Euromedica, επί της οδού Ρηγίλλης
16Α, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες της.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΝΩΛΗΣ ΣΤΗ ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΠΟΥ: Μέτρα για περιορισμό ασθένειας
Την εμφάνιση πανώλης στη Μαδαγασκάρη ανακοίνωσε πρόσφατα ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα καταγράφηκε σε ένα
χωριό την 31η Αυγούστου. Ειδικότερα, ο ΠΟΥ υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του
ότι στις 4 Νοεμβρίου ενημερώθηκε από τις υγειονομικές αρχές της Μαδαγασκάρης
για την εξάπλωση της ασθένειας αυτής, Την 16η Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί
συνολικά 119 κρούσματα και 40 θάνατοι, διευκρίνισε ο ΠΟΥ. Όπως ανέφερε ο
ΠΟΥ στην ανακοίνωση: «Στην πρωτεύουσα υπάρχει τώρα κίνδυνος γρήγορης
εξάπλωσης της ασθένειας εξαιτίας της μεγάλης πυκνότητας του πληθυσμού στην
πόλη και των ελλείψεων του συστήματος υγείας». Παράλληλα, σημειώνει, ότι η
κατάσταση είναι περίπλοκη εξαιτίας της αντίστασης των παρασίτων στο εντομοκτόνο
που χρησιμοποιείται για την εξόντωσή τους. Η πανώλη μεταδίδεται μέσω των
ψύλλων που βρίσκονται στο τρίχωμα των ποντικιών και άλλων τρωκτικών.
Στους ανθρώπους εμφανίζεται αρχικά στη βουβωνική χώρα με διόγκωση των
λεμφαδένων. Αν το βακτήριο φτάσει στους πνεύμονες, προκαλεί πνευμονία και τότε
μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωποι μέσω του βήχα.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Νέοι τρόποι θεραπείας
Από σήμερα έως και την Τετάρτη 26/11/2014 πραγματοποιούνται για δεύτερη
φορά, στην Θεσσαλονίκη, στο Macedonia Pallas τα πανευρωπαϊκά μαθήματα
Σπονδυλικής στήλης. Τα διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής
Στήλης με υπεύθυνο τον πρώην Πρόεδρο της Εταιρείας Επίκουρο Καθηγητή
Νευροχειρουργικής του ΑΠΘ Ιωάννη Ε. Μάγρα. Τα μαθήματα αυτά γίνονται
στα Αγγλικά σε εξαμηνιαία βάση και αφορούν ειδικούς και ειδικευόμενους
χειρουργούς της Σπονδυλικής στήλης από όλη την Ευρώπη.
Σε αυτά συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι από 16 χώρες, που θέλουν να
συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό των 5 μαθημάτων για να αποκτήσουν
το ευρωπαϊκό ∆ίπλωμα Σπονδυλικής Στήλης (Eurospine Diploma). Εκπαιδευτές
είναι κυρίως Έλληνες χειρουργοί, που έχουν πιστοποιηθεί από το Academic Board
της Eurospine, με ελάχιστες συμμετοχές από την αλλοδαπή. Στα μαθήματα αυτά
διδάσκεται η πρόσφατη γνώση που αφορά διάγνωση, τρόπους θεραπείας και
χειρουργικές τεχνικές στις παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης.
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BIOHELLENIKA:
ΦΥΛΑΞΗ
ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Με αφορμή τις γιορτές των
Χριστουγέννων η ∆ιεύθυνση της
Biohellenika δίνει δώρο τη φύλαξη των
βλαστοκυττάρων από τον πλακούντα σε
όλους τους μελλοντικούς γονείς που θα
αποφασίσουν να φυλάξουν τα πολύτιμα
βλαστοκύτταρα του παιδιού τους έως
τις 31 ∆εκεμβρίου 2014. Η συλλογή
βλαστοκυττάρων από τον πλακούντα
συμπληρώνει την κλασσική λήψη
του ομφαλοπλακουντιακού αίματος
εξασφαλίζοντας στο παιδί σας έως και
διπλάσιο αριθμό βλαστοκυττάρων.
Η υπηρεσία αυτή αποτελεί καινοτομία
της Biohellenika και είναι η μόνη τράπεζα
οικογενειακής φύλαξης στην Ελλάδα που
έχει την τεχνογνωσία και τα εργαστήρια
για να υποστηρίξει τη μέθοδο αυτή.
Επί πλέον, η Biohellenika καινοτομεί
για δεύτερη φορά αφού είναι η μόνη
εταιρεία που παρέχει τη φύλαξη των
μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από
όλο το μήκος του ομφαλίου λώρου,
έτοιμων προς χρήση όταν ζητηθούν.
Η Biohellenika έχει αξιολογηθεί ως ένα
από τα τρία καλύτερα εργαστήρια στην
Ευρώπη, είναι η μόνη ελληνική εταιρεία
που έχει καταφέρει να λάβει τη ∆ιεθνή
∆ιαπίστευση από την Αμερικανική
Ένωση Τραπεζών Αίματος (ΑΑΒΒ), έχει
την Εθνική ∆ιαπίστευση από τον ΕΣΥ∆
και είναι η μόνη εταιρεία που έχει την
εμπειρία άνω των 850 θεραπευτικών
εφαρμογών στην Ελλάδα και σε
διαπιστευμένα Νοσοκομεία
του εξωτερικού.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: ΕΓΚΥΟΣ ΝΕΚΡΗ
ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ H1N1
Μια Αιγύπτια, έγκυος στον έκτο μήνα,
απεβίωσε από τη γρίπη των χοίρων
(H1N1), πέντε ημέρες αφότου εισήχθη σε
νοσοκομείο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος
του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου.
Η γυναίκα, 31 ετών, η οποία δεν
κατονομάστηκε, είχε διακομιστεί την 18η
Νοεμβρίου στο νοσοκομείο με συμπτώματα
που παρέπεμπαν σε γρίπη και εισήχθη
στην εντατική όταν δεν ανταποκρίθηκε στη
θεραπεία που της χορηγήθηκε.
Σημειώνεται ότι δύο ακόμα άνθρωποι
απεβίωσαν από τη γρίπη των πτηνών στην
Αίγυπτο την περασμένη εβδομάδα.
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